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บทคดัย่อ 

การทาํโครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนั ของโรงแรม

อนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท และทางโรงแรมยงัมีปัญหาเร่ืองการระบายกล่ินอบัช้ืนละ

กล่ินอนัไม่พึงประสงค ์คณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจในเร่ืองการทาํกาํยานสมุนไพร ซ่ึงสามารถจะ

แกปั้ญหาเร่ืองการระบายกล่ินอบัช้ืนและกล่ินอนัไม่พึงประสงค์ได ้คณะผูจ้ดัทาํจึงไดใ้ช้วตัถุดิบ

เหลือใช้จากในครัว คือมะกรูด โดยใช้ผิวมะกรูดนํามาเป็นส่วนประกอบหลกัในการทาํกาํยาน

สมุนไพร และกาํยานยงัไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ยงัช่วยใหค้ลายเครียดและผอ่นคลาย 

จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภณัฑก์าํยานผิวมะกรูด จาํนวน 30 ชุด จาก

กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้น

ช่วยลดตน้ทุนการใชส้เปรยป์รับอากาศ ดา้นผลิตภณัฑส์ามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง ดา้นช่วยลดปัญหา

กล่ินอบัช้ืนท่ีไม่พึงประสงค ์และดา้นประสิทธิภาพมีกล่ินติดทนนาน ตามลาํดบั ผลการวิจยัพบว่า

กาํยานผิวมะกรูดน้ี สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงลดกล่ินอบัช้ืน กล่ินอนัไม่พึงประสงค ์และมีผลตอบรับ

เป็นท่ีน่าพึงพอใจในทิศทางท่ีดี 

 

คาํสาํคญั : กาํยาน ผวิมะกรูด สมุนไพร กล่ิน  

 

 

 



ง 
 

Project Title  : Bergamot Skin Frankincense 

Credits   : 5 

By   : Ms. Sivaporn     Phuksaviboon 

            Ms. Worada       Pinborisuttavong 

           Mr. Prachya       Chongkanpond 

Advisor  : Ms. Pimpitcha    Lerdsakulpasuk 

Degree   : Bachelor of Arts 

Major   : Hotel  

Faculty  : Liberal Arts 

Semester / Academic year : 3/2018 

 

Abstract 

 

    The purpose of this project was to reduce the amount of raw materials that are disposed of 

each day. The Anantara Riverside Bangkok Hotel Resort also has a problem with venting unwanted 

odors. The research team was interested in making herbal frankincense, which could solve the 

problem of venting musty odors and unwanted odors. We decided to use leftover materials from   

the kitchen. Bergamot skin was used as the main ingredient to make herb benzoin. Frankincense    

are made from herbs, which can help to relax and is not harmful. 

             Collection of satisfaction questionnaires for Bergamot Skin Frankincense products totaled 

30 sets. The result showed that most respondents were satisfied with the creative side, and reduction 

of use a spray freshener. The product side can be used, and helps reduce unwanted humidity odor 

problems with a long lasting smell respectively. The result showed that Bergamot Skin 

Frankincense can be used and can reduce unwanted odors with feedback that it is satisfactory to   

go in a good direction. 

Keywords: Frankincense Bergamot Herb odor herbal   
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บทที่1 

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผลท่ีมาของปัญหา 

โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Anantara Riverside Bangkok Resort)  

ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าเจ้าพระยาท่ามกลางพื้นท่ีเขียวขจี 11 เอเคอร์ 27.83 ไร่ มีบริการ

ห้องพกัท่ีมากกว่า 300 ห้อง มาพร้อมกบัแนวการตกแต่งรูปแบบไทยประยุกต์ สัมผสัการพกัผ่อน

ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติ ในยา่นใจกลางเมือง ตั้ งอยู่ใกล้วดัและพระราชวงั เดินทาง

สะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น บริการเรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าสู่ย่านธุรกิจหลัก             

ได้ง่ายและสะดวกต่อการเดินทาง โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท นั้นยงัมีบริการ

ท่ีเพียบพร้อมด้วยส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจัดงานแต่ง ห้องจัดการประชุม บริการ

ดา้นสปาเพื่อสุขภาพ โยคะ มวยไทยแบบดั้งเดิม รวมถึงยงัมีใหบ้ริการกิจกรรมต่างๆแก่ลูกคา้ท่ีเขา้

พกั เช่นคลาสการเล่นซุมบา้ท่ีสนุกสนาน และยงัมีให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย       

ไม่ว่าจะเป็นการทาํอาหารจากเชฟเบนิฮานา พร้อมลีลาการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การรับประทาน

อาหารริมแม่นํ้ าเจา้พระยายามพระอาทิตยต์ก ความหลากหลายทั้งดา้นการบริการและการทาํงาน

อยา่งมืออาชีพนั้นจึงเป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีไดรั้บความไวว้างใจตลอดมา 

ซ่ึงในการใหบ้ริการของโรงแรมนั้น “พนกังาน” ถือเป็นหวัใจสาํคญัในกระบวนการบริการ

ลูกคา้ ซ่ึงการใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ถือเป็น

จุดมุ่งหมายหลักของการบริการ ดังนั้นทางโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท                     

ไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการพื้นฐานของพนกังานเป็นอยา่งดี โดยไดมี้สวสัดิการในการใหพ้นกังาน

รับประทานอาหารฟรี 3 ม้ือท่ีหอ้งอาหารพนกังาน  ซ่ึงจากแผนก Canteen ตอ้งทาํอาหารใหพ้นกังาน

รับประทานอาหารทุกวนั และแผนก Butchery ทาํอาหารให้กบัลูกคา้ ทางคณะผูจ้ดัทาํจะเห็นไดว้่า

ในแต่ละวนั มีผกัและผลไม ้รวมถึงวตัถุดิบต่างๆ เหลือท้ิงในปริมาณมาก โดยคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลง็เห็น

ผกัจาํพวก มะกรูด ตะไคร้ ตน้หอม แครอท และผกัชนิดอ่ืนๆยงัสามารถนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

อีกหน่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริเวณห้องนํ้ าพนักงาน บริเวณซิงคล์า้งจานในครัว คือปัญหาเร่ืองการ

ระบายกล่ินอบัช้ืน และส่งกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา คน้ควา้หาขอ้มูล 

วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีจะลดกล่ินอบัช้ืน ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัทาํมีความสนใจ กระบวนการในการทาํ
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กาํยานสมุนไพรไทย เพื่อนาํมาใชใ้นการ ลดกล่ินอบัช้ืน และกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์ซ่ึงในการจดัทาํ

กาํยานสมุนไพรไทย ทางคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกใชว้ตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว คือ มะกรูดโดยใชผ้ิว

ของมะกรูดมาเป็นส่วนประกอบหลกัมาทาํกาํยานท่ีสามารถกาํจดัทั้งกล่ินและแมลง และกล่ินของ

กาํยานยงัไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด ผอ่นคลาย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.3 เพื่อศึกษาความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพร 

1.2.2 ช่วยลดปริมาณวตัถุเหลือท้ิงในแต่ละวนั 

1.2.1 เพื่อนาํวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าทาํใหเ้กิดประโยชน ์

 

1.3 ขอบเขตของโครงการ 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัทาํ “กาํยานผวิมะกรูด” 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Anantara 

Riverside Bangkok Resort)   

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยกาํจดักล่ินอบัช้ืนของหอ้งนํ้าพนกังาน และบริเวณซิงคล์า้งจานในครัว 

1.4.2 ช่วยลดปริมาณขยะเหลือท้ิงในแต่ละวนั 

 



 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 คณะผูจ้ ัดทาํได้นํามะกรูดท่ีเหลือท้ิงจากในครัว นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “กํายาน                 

ผิวมะกรูด” สําหรับบริเวณห้องนํ้ า และห้องครัว ท่ีสามารถลดกล่ินอบัช้ืนและกล่ินไม่พึงประสงค ์

ในคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ประวติักาํยานสมุนไพร 

 2.2 สมุนไพรการลดกล่ินอบัช้ืน 

2.3 สรรพคุณของวตัถุดิบท่ีใชใ้นโครงงาน 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ประวตัิกาํยานสมุนไพร 

 

  

 

 

รูปท่ี 2.1  แสดงรูปประวติักาํยาน 

ท่ีมา http://www.siamganesh.com 

กํายานสมุนไพรเป็นเคร่ืองหอมชั้นดีท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสปา อุตสาหกรรมยา

สมุนไพรทัว่โลก “กาํยาน” มาจากภาษามลายูว่า “Kamyan” คนไทยเรียกช่ือตน้กาํยานแตกต่างกนั

ไปในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น  สะด่าน สาดสมิง เขว ้เป็นตน้ ช่ือไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลาย

ชนิดในสกุล Styrax วงศ ์Styracaceae ลาํตน้เปลาตรง เรือนยอด โปร่ง เปลือกสีเทา ใบเป็นใบเด่ียว 

เรียงสลบั รูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ หรือเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย เน้ือใบค่อนขา้ง

หนา มีขนประปราย ดอกสีขาว มีกล่ินหอม ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบและปลายก่ิง ออกดอกราว

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลมีลักษณะกลม สีเขียวอ่อน มีขนสั้ นสีขาวปกคลุม เปลือกแข็ง                  
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มีฝา หรือหมวกปิดขั้วผล มีเมล็ด 1-2 เมล็ด เม่ือแห้งจะแตกเป็นสามส่วน ยางของตน้กาํยานจะให้

สารสาํคญัท่ีเรียกว่า ชนักาํยาน โดยเม่ือกรีดเปลือกตน้ตามยาว ยางจะซึมออกมาตามรอยแผลท่ีกรีด

ไว ้และจะแขง็ตวัเม่ือถูกอากาศ ชนัยางท่ีกรีดไดค้ร้ังแรกจะขาวบริสุทธ์ิ และมีกล่ินหอมมาก ชนัยาง

ของกาํยานมีสรรพคุณมากมาย ไดมี้การนาํมาใชเ้ขา้เคร่ืองยาและเคร่ืองสาํอาง เช่น ใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือ

โรคบางชนิด แก้ไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ห้ามเลือด เป็นยาฝาดสมาน ขับลม บํารุงหัวใจ                        

ลดความเครียด คลายความวิตกกงัวล ทาํให้รู้สึกสบายใจข้ึน ใช้ทาํเคร่ืองหอม เผารมเพื่อให้กล่ิน

หอมไล่ร้ินไรมดแมลง นอกจากน้ีกาํยานมกัใชเ้ป็นส่วนผสมในตาํรับยาแผนโบราณเพื่อแต่งกล่ิน

และกนับูด ความหอมของกาํยานน้ีทาํให้ประเทศฝร่ังเศสนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมของ

ตน กํายานสกัดได้จากยางมีกล่ินหวาน กล่ินกํายานจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ช่วยฟ้ืนฟู                  

สภาพจิตใจ ระงบัอารมณ์พลุ่งพล่านใหเ้ยน็ลง ช่วยใหมี้สมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน ทั้งยงัช่วยยกระดบัอารมณ์

และจิตใจ นํ้ ามนัหอมกาํยานมกัใช้เป็นส่วนประกอบของธูปหอม เทียนหอม รวมทั้งสูตรบาํรุง                

ความงามต่างๆ และนิยมใชเ้ป็นส่วนผสมนํ้ าหอมเพราะให้กล่ินคงตวัและทาํให้นํ้ ามนัหอมระเหย            

ท่ีเบากวา่อยูไ่ดน้าน ทั้งเป็นสารกนัเสียในนํ้ ามนันวด ในทางความงามและสุขภาพเหมาะสาํหรับผิว

แหง้ ผวิแตก เห่ียวยน่ ช่วยทาํใหผ้วิชุ่มช้ืน  

กาํยานท่ีมีขายในทอ้งตลาดมี 2 ชนิด คือ กาํยานสุมาตรา (Sumatra Benzoin) มีถ่ินกาํเนิด           

ในอินโดนีเซีย และ กํายานญวน (มีถ่ินกําเนิดบริเวณอ่าวตังเก๋ียของเวียดนาม) หรือกํายาน                           

หลวงพระบาง (เพราะเป็นกาํยานท่ีผลิตมากท่ีแขวงหลวงพระบางของลาวในปัจจุบนั) กาํยานญวณ

เป็นกํายานชนิดท่ีดีท่ีสุด ฝร่ังเรียก ‘Siam Benzoin’ เพราะกํายานชนิดน้ีส่งออกไปขายจาก

ราชอาณาจกัรสยาม คุณสมบติัของกาํยานเป็นท่ีรู้จกักนัมานานนบัพนัๆ ปีแลว้ โดยในพระไตรปิฎก

ไดก้ล่าวถึงเร่ืองความหอมของกาํยานท่ีภิกษุณีนาํมาอบนํ้าอาบ ในบท ‘ภิกษุณีฉพัพคัคีย’์ วา่ สมยันั้น 

พระผูมี้พระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวนัมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี                  

เขตพระนครสาวตัถี คร้ังนั้น พวกภิกษุณีฉพัพคัคียส์นานกายดว้ยนํ้ ากาํยานท่ีอบ คนทั้งหลายพากนั

เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงไดอ้าบนํ้ ากาํยานท่ีอบเหมือนสตรีคฤหัสถ์

ผูบ้ริโภคกามเล่า เม่ือพระพทุธองคท์รงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา่ พวกภิกษุณีฉพัพคัคียอ์าบนํ้ากาํยาน

ท่ีอบ จริงหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่ จริง พระพุทธองคจึ์งทรงติเตียนวา่การกระทาํของพวกนาง

ไม่เป็นไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส ดังนั้น จึงได้ทรงบญัญติัสิกขาบทไวว้่า 

ภิกษุณีอาบนํ้ าปรุงกํายานเป็นเคร่ืองอบ ต้องอาบัติ  นอกจากนั้ น พระพุทธเจ้าย ังได้ทรงมี                                 

พระพุทธานุญาตให้ภิกษุท่ีอาพาธใช้ชตุเภสัช คือยางไมท่ี้เป็นเภสัช ได้แก่ ยางอนัไหลออกจาก                
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ตน้หิงคุ ยางอนัเขาเค่ียวจากกา้นและใบแห่งตน้หิงคุ ยางอนัเขาเค่ียวจากใบแห่งตน้หิงคุ หรือเจือ             

ของอ่ืนดว้ย ยางอนัไหลออกจากยอดไมต้กะ ยางอนัไหลออกจากใบแห่งตน้ตกะ ยางอนัเขาเค่ียวจาก

ใบหรือไหลออกจากก้านแห่งต้นตกะ หรือต้นกํายาน หรือชตุเภสัชชนิดอ่ืนใดบรรดามี                           

ตน้กาํยาน ถือกนัเป็นพนัธ์ุไมท่ี้แปลก เพราะสามารถเจริญเติบโตไดใ้นภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่น่าจะ

ข้ึนได ้ตน้กาํยานจะเร่ิมออกยางเม่ืออายรุาว 8-10 ปี การเก็บยางทาํกนั 2-3 คร้ัง ต่อปี คร้ังหลงัสุดจะ

เป็นยางท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด เพราะมีอตัรา terpene, sesquiterpene และ diterpene ท่ีสูงข้ึน ทาํให้หอม

แรงข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ยางยิ่งมีสีขุ่นเท่าไหร่ จะมีคุณภาพดีข้ึนเท่านั้น ปัจจุบนั การบาํบดัรักษา

สุขภาพดว้ยกล่ินหอม หรือท่ีเรียกว่า อโรมาเธราพี (Aromatherapy) กาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง

มาก และหน่ึงในกล่ินหอมท่ีนาํมาใชก้คื็อ “กาํยาน” 

 

2.2 สมุนไพรการลดกลิน่อบัช้ืน 

2.2.1 ข่า (Galangal) 

 

รูปท่ี 2.2  แสดงรูปข่า 

ท่ีมา https://health.kapook.com/view65106.html 

มีช่ือสามญัท่ีฝร่ังใช้เรียก คือ alanga ginger หรือ alanga alangal บางคร้ังก็เรียกตามเราว่า 

kha หรือ ka ดว้ย แสดงให้เห็นว่า "ข่า" เป็นสมุนไพรท่ีเก่ียวพนักบัคนไทยอย่างแน่นแฟ้น จนฝร่ัง

ตอ้งตั้งช่ือตามเลยทีเดียว เราสามารถพดูอยา่งภาคภูมิใจไดว้า่ เร่ืองการใชข่้าไม่มีใครเก่งเท่าคนไทย 

 

https://health.kapook.com/view65106.html
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การใช ้"ข่า" เป็นเคร่ืองเทศ คนไทยนิยมใชม้ากกว่าขิง อาจเพราะข่าปลูกข้ึนง่าย ทนทาน                

ไม่ตอ้งการการดูแลอะไรมากนัก มีอายุยืนยาว ไม่มีการลงหัว สามารถขุดมากินมาใช้ไดต้ลอดปี 

ดงันั้น คนไทยจึงมีการกินและใช้ข่าในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เป็นทั้งเคร่ืองเทศดบักล่ินคาว             

โดยใชห้ัวข่าใส่ในตม้ยาํ ตม้ข่า ตม้แซ่บ ใส่ในหมอ้ก๋วยเต๋ียว เคร่ืองแกง นํ้ าพริกต่าง ๆ นอกจากน้ี   

เรายงักินหน่อข่า ดอกข่า เป็นผกัแกลม้ ใส่ในขา้วยาํของคนใต ้โดยใชใ้บข่าซอยใส่ลงไปหรือคั้นนํ้ า

จากใบใส่ลงไปดว้ย เป็นตน้ 

          ในทางยา "ข่า" มีรสเผด็ปร่า มีนํ้ ามนัหอมระเหย มีกล่ินหอมฉุนแรง คนไทยใชข่้าเป็นยารักษา

อาการเจบ็ป่วยในแทบทุกระบบของร่างกาย อาทิ 

ระบบทางเดนิอาหาร 

ข่าช่วยย่อย ช่วยขบัลม แกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง แกล้มป่วง แกบิ้ด ขบันํ้ าดี แกส้ะอึก 

ดงันั้น ข่าจึงเป็นเคร่ืองเทศหลกัคู่ครัวไทยเป็นสมุนไพรท่ีจะไปบาํรุงไฟธาตุ ซ่ึงเป็นหัวใจ

สําคญัของความแข็งแรงของร่างกาย ในกรณีท่ีจุกเสียดทอ้ง ปวดทอ้ง สามารถนาํข่ามาทาํ

เป็นยาผง ยาลูกกลอน ยาตม้ ยาชงกินกไ็ด ้หรือจะนาํข่ามาตาํ หรือฝนกบัเหลา้หรือนํ้าปูนใส

กินเพื่อรักษาอาการดงักล่าวกไ็ดผ้ลดียิง่ 

ระบบทางเดนิหายใจ 

ข่าช่วยแกไ้อ แกห้วดั ลดนํ้ ามูก แกห้อบหืดไดเ้ช่นเดียวกบัขิง เน่ืองจากการท่ีมีรส

ร้อน จึงเหมาะท่ีจะปราบหวดัท่ีมากบัหนา้หนาวไดเ้ป็นอยา่งดี คนสมยัก่อนนิยมนาํข่ามาตม้

นํ้ า เป็นยากินเพื่อแกห้วดัลดนํ้ามูก ในส่วนของการใชแ้กไ้อ นิยมฝนข่ากบันํ้ าผึ้งกินเพื่อกดั

เสลด โดยอาจเจือนํ้ ามะนาวกบัเกลือลงไปเล็กนอ้ย นอกจากน้ีข่ายงัช่วยขยายหลอดลมได้

อีกดว้ย 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ข่าเป็นยาร้อนทาํให้เลือดไหลเวียนได้ดี มีกาํลงัวงัชา ช่วยขบัเลือดเสียในหญิง          

หลงัคลอด ช่วยขบัเหง่ือ 
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ระบบประสาท 

ข่าช่วยลดอาการปวด ไม่วา่จะแกป้วดเม่ือยตามตวั ปวดขอ้ ปวดฟัน รํามะนาด ปวด

ทอ้ง ปวดทอ้งประจาํเดือน รวมทั้งอาการปวดบวม ซ่ึงถา้มีอาการเทา้แพลง ปวดกลา้มเน้ือ 

คนสมยัก่อนจะตาํข่ามาพอกบริเวณท่ีมีอาการข่าเป็นส่วนประกอบสําคญัของยากินยา

ประคบ อบ อาบ พอก เพื่อแกอ้าการปวดและลดการอกัเสบ 

ถึงแม้จะไม่มีสมุนไพรตัวอ่ืนๆเลย แต่ขอให้มีข่าตัวเดียวก็ใช้ได้เป็นอย่างดี 

ตวัอยา่งเช่น การทาํตาํรับยาแกเ้ม่ือย ลุกไม่ได ้จะใชข้่ามาตาํ เอานํ้ามวก (นํ้ าท่ีเหลือจากการ

แช่ขา้วเหนียวก่อนนาํไปน่ึง) เป็นนํ้าคั้น แลว้เอาไปทาตามเส้นของผูป่้วย 

ระบบผวิหนัง 

ข่าแกล้มพิษ แกผ้ดผื่นคนั แกก้ลากเกล้ือน แมลงสัตวก์ดัต่อย พิษแมลงมุม เป็นตน้ 

ซ่ึงการใชข่้าในดา้นน้ี ตอ้งเป็นข่าแก่เท่านั้นจึงจะไดผ้ลดี เร่ืองของข่าแกล้มพิษน้ี เป็นท่ีรู้กนั

ดีในหมู่คนไทย โดยจะใชข่้าแก่ตาํใส่เหลา้ขาวทาบริเวณท่ีเป็น แต่สาํหรับการรักษาแมลง

สตัวก์ดัต่อยแลว้ นิยมฝนกบันํ้ามะนาวทา แต่การใชข่้าทางผวิหนงัตอ้งมีขอ้ควรระวงัอยูบ่า้ง 

เน่ืองจากบางคนแพข้่า โดยเม่ือทาแลว้ถา้มีอาการแสบร้อนก็ตอ้งหยดุใชท้นัที นอกจากการ

ใช้เป็นยาข้างต้นแล้ว ข่ายงัใช้เป็นสมุนไพรฆ่าแมลงในแปลงผักได้อย่างปลอดภัย                 

ช่วยดบักล่ินอบั ทั้งกล่ินเหมน็ กล่ินคาว และกล่ินตวัไดอ้ยา่งน่าท่ึง  

ปัจจุบนัมีการวิจยัพบวา่ ข่ามีสรรพคุณแกป้วดแกอ้กัเสบท่ีดีมาก และยงัมีฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระ ตา้นมะเร็ง ตา้นเน้ืองอก ขยายหลอดลมนํ้ ามนัหอมระเหยในข่ามีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ

แบคทีเรียและรา ซ่ึงเป็นหลกัฐานสนบัสนุนสรรพคุณทางยาของข่าตามท่ีคนไทยใชก้นัมา

แต่โบราณ  
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2.2.2 ตะไคร้ (lemon grass) 

 

รูปท่ี 2.3  แสดงรูปตะไคร้ 

ท่ีมา http://www.e-toyotaclub.net/ 

ช่ือสามัญ   ตะไคร้ Lemongrass 

ช่ือวทิยาศาสตร์  ตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf จดัอยูใ่นวงศห์ญา้ 

(POACEAE หรือ GRAMINEAE) 

ตะไคร้จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า  ใบมีลักษณะเรียวยาว ปลายใบมีขนหนาม                            

เป็นสมุนไพรไทยชนิดหน่ึงท่ีนิยมนาํมาประกอบอาหาร โดยตะไคร้แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

ตะไคร้หอม ตะไคร้กอ ตะไคร้ตน้ ตะไคร้นํ้า ตะไคร้หางนาค และตะไคร้หางสิงห์ ซ่ึงเป็นสมุนไพร

ไทยท่ีนิยมปลูกทัว่ไปในบา้นเรา โดยมีถ่ินกาํเนิดในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย พม่า ศรีลงักา และ

ไทยตะไคร้เป็นทั้งยารักษาโรคและยงัมีวิตามินและแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกดว้ย เช่น 

วิตามินเอ ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหลก็ ฯลฯ 

สรรพคุณของตะไคร้ 

มีสรรพคุณเป็นยาบาํรุงธาตุ ช่วยในการเจริญอาหาร มีส่วนช่วยในการขบัเหง่ือ ช่วยในการ

ขบันํ้าดีมาช่วยในการยอ่ยอาหาร นํ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้มีส่วนช่วยลดการบีบตวัของลาํไส้ได ้

สารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ แก้และบรรเทาอาการหวดั 

อาการไอ นํ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้ สามารถช่วยต่อตา้นเช้ือราบนผิวหนงัไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยแก้

โรคหนองใน หากนําไปผสมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ  ช่วยแก้และบรรเทาอาการปวดท้อง                

รักษาโรคหอบหืดดว้ยการใช้ตน้ตะไคร้ นํ้ ามนัหอมระเหยของใบตะไคร้สามารถบรรเทาอาการ   

ปวดได ้ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ มีฤทธ์ิช่วยในการขบัปัสสาวะ ช่วยรักษาอหิวาตกโรค 

http://www.e-toyotaclub.net/site/Life-style-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/Lifestyle-Detail/ID/2176
https://medthai.com/tag/POACEAE/
https://medthai.com/tag/GRAMINEAE/
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ต้นตะไคร้  

เป็นยาบาํรุงธาตุไฟใหเ้จริญ ช่วยแกอ้าการเบ่ืออาหาร ใชเ้ป็นยาแกข้บัลม  

ใบสด 

ช่วยรักษาอาการไข ้ช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 

หัวตะไคร้ 

ใช้เป็นยาแก้อาเจียนหากนําไปใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ช่วยแก้อาการกษยัเส้น                

และ แก้ลมใบช่วยรักษาอาการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ช่วยแก้อาการปัสสาวะพิการและรักษา         

โรคน่ิว ช่วยแกอ้าการ ขดัเบา ช่วยแกล้มอมัพาต ใชเ้ป็นยารักษาเกล้ือน  

ราก 

ใชเ้ป็นยาแกไ้ขเ้หนือ ช่วยแกอ้าการเสียดแน่นแสบบริเวณหนา้อก ใชเ้ป็นยาแกอ้าการปวด

ทอ้งและอาการทอ้งเสีย 

ประโยชน์ของตะไคร้ 

1. นาํมาใชท้าํเป็นนํ้าตะไคร้หอม นํ้าตะไคร้ใบเตย ช่วยดบัร้อนแกก้ระหายไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ช่วยในการบาํรุงและรักษาสายตา 

3. มีส่วนช่วยในการบาํรุงกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง 

4. มีส่วนช่วยในการบาํรุงสมองและเพิ่มสมาธิ 

5. สามารถนาํมาใชท้าํเป็นยานวดได ้

6. ช่วยแกปั้ญหาผมแตกปลาย  

7. มีฤทธ์ิเป็นยาช่วยในการนอนหลบั 

8. การปลูกตะไคร้ร่วมกบัผกัชนิดอ่ืน ๆ จะช่วยป้องกนัแมลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

9. นาํมาใชเ้ป็นส่วนประกอบของสารระงบักล่ินต่าง ๆ 

10. ตน้ตะไคร้ช่วยดบักล่ินคาวหรือกล่ินคาวปลา กล่ินห้องนํ้ า รวมถึงกล่ินไม่พึงประสงค์

อ่ืนไดดี้เพียงแค่นาํไปวางไวใ้นบริเวณท่ีตอ้งการกาํจดักล่ิน 

11. กล่ินหอมของตะไคร้สามารถช่วยไล่ยงุและกาํจดัยงุไดเ้ป็นอยา่งดี 

12. เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑจ์าํพวกยากนัยงุชนิดต่าง ๆ เช่น ยากนัยงุตะไคร้หอม 
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13. สามารถนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลายชนิด เช่น เคร่ืองปรุงอบแห้ง ตะไคร้แหง้

สาํหรับชงด่ืม นาํมาสกดัเป็นนํ้ามนัหอมระเหย เป็นตน้ 

14. มกันิยมนาํมาใชใ้นการประกอบอาหารหลายชนิด เช่น ตม้ยาํ และอาหารไทยอ่ืนๆ เพื่อ

เพิ่มรสชาติ 

 

2.2.3 ใบเตย (Pandan) 

 

รูปท่ี 2.4  แสดงรูปใบเตย 

ท่ีมา https://www.pobpad.com/ใบเตย 

ช่ือภาษาองักฤษ   Pandan Leaves, Pandom Wangi, Fragrant Pandan  

ใบเตยหอมเป็นไมย้ืนตน้พุ่มเล็ก ข้ึนเป็นกอ ลาํตน้อยู่ใตดิ้น เป็นใบเล้ียงเด่ียวมีลกัษณะ             

เรียวยาว ขอบใบจะเรียบมีผิวมัน ด้วยกล่ินหอมและสีสันของใบเตยจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว                

เป็นท่ีนิยม ผูค้นจะนาํมาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน  นอกจากกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ ใบเตย

ยงัมีสารเคมีธรรมชาติท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และบางชนิดก็มีฤทธ์ิตา้นสารอนุมูลอิสระ        

ท่ีอาจทาํลายเซลลไ์ด ้เช่น ฟลาโวนอยด ์สารจาํพวกฟีนอล นํ้ ามนัหอมระเหยไฟทอล และสควาลีน 

เป็นตน้ ดงันั้น หลายคนจึงนาํใบเตยมาบริโภคหรือใชเ้พื่อบาํรุงสุขภาพ 
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สรรพคุณของใบเตย 

1. ใบ นาํมาทาํเป็นนํ้าใบเตย เม่ือคุณด่ืมแลว้จะรู้สึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่าข้ึน แลว้ยงัช่วย

รักษาอาการทอ้งอืด บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย แก้กระหายนํ้ า ช่วยขบัปัสสาวะ                 

แกร้้อนใน ลดระดบันํ้าตาลในเลือด และช่วยฟ้ืนฟูอาการอ่อนเพลียของร่างกาย 

2. นํ้ ามนัหอมระเหยจากใบเตย เม่ือคุณไดสู้ดกล่ินหอมของใบเตย คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย 

สามารถลดอาการปวดหวั และการเกร็งของร่างกายในส่วนต่างๆ ได ้

ประโยชน์ของใบเตย 

1. นาํมาทาํอาหารคาว จะช่วยดบักล่ินคาว และเพิ่มกล่ินหอมให้รู้สึกน่ารับประทานมาก

ยิ่งข้ึน เช่น ไก่ทอดใบเตย หากตอ้งใช้นํ้ ามนัซํ้ าอีกรอบ ให้นาํใบเตยสดหั่นช้ินเล็กๆ         

ใส่ลงไปทอดดว้ย จะช่วยให้นํ้ ามนัไม่มีกล่ินเหม็นหืน หรือจะใช้ใบเตยรองกน้หวด

ขณะน่ึงขา้วเหนียว เม่ือขา้วเหนียวสุกแลว้จะทาํใหมี้กล่ินหอมมากข้ึน 

2. เมนูขนมหวาน สีเขียวของใบเตยเป็นสีของคลอโรฟิลล์ สามารถนาํมาใช้แต่งเป็นสี

ขนมได ้ซ่ึงช่วยให้ขนมน่ารับประทานยิ่งข้ึน อย่างขนมไทยๆ เช่น ลอดช่องนํ้ ากะทิ 

ขนมชั้น ขนมตม้ ขนมเปียกปูน และขนมถว้ย เป็นตน้ 

3. สามารถบาํรุงผิวหนา้ ดว้ยบาํรุงผมจากใบเตย วิธีการทาํให้นาํใบเตยมาลา้งให้สะอาด 

แลว้หั่นเป็นช้ินเล็กๆ นาํมาป่ันรวมกบันํ้ าสะอาดจนละเอียด จนไดค้รีมขน้เหนียวแลว้

นาํมาพอกหนา้ท้ิงไวป้ระมาณ 20 นาที แลว้ลา้งออกดว้ยนํ้าสะอาด หรือจะนาํใบเตยสด

มาตาํหยาบๆ แลว้นาํไปพอกร่างกาย กจ็ะช่วยรักษาโรคผวิหนงัไดดี้อีกดว้ย 

4. ช่วยดบักล่ินภายในบา้น และช่วยไล่ยุง โดยนาํใบเตยมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม ้หรือ

จะนาํใบเตยมาหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ จากนั้นนาํไปใส่ในถุงตาข่าย แลว้เอาไปวางในตูเ้ส้ือผา้ 

ตูก้บัขา้ว ตูร้องเทา้ หรือในห้องนอน ห้องรับแขกก็ได ้กล่ินหอมของใบเตยเม่ือสูดดม

เขา้ไปจะช่วยผอ่นคลาย อีกทั้งยงัช่วยไล่แมลงสาบดว้ย 
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2.2.4 มะนาว  (Lime) 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.5  แสดงรูปมะนาว 

ท่ีมา https://www.matichonweekly.com/ 

ช่ือสามัญ               Lime 

ช่ือวทิยาศาสตร์   Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle จดัอยูใ่นวงศส้์ม (RUTACEAE) 

การปลูกมะนาว เดิมแลว้มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผูท่ี้อยู่

ในภูมิภาคน้ีจึงรู้จกัการใชป้ระโยชน์จากมะนาวกนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงหน่ึงในนั้นกคื็อประเทศไทย 

สรรพคุณของมะนาว 

ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ช่วยแกอ้าเจียน เป็นลมวิงเวียนศีรษะ เมาเหลา้ได ้ช่วยรักษา

โรคความดันโลหิตสูงและตํ่า มะนาวก็เป็นยาอายุวฒันะและช่วยในการเจริญอาหาร แก้อาการ

วิงเวียนหลงัคลอดบุตร แกอ้าการลมเงียบ ดว้ยการเอาใบมะนาวมาตม้กินกบัยาหอม แกโ้รคตาแดง 

ใชเ้ป็นยาแกไ้ขก้็ไดเ้หมือกนั ดว้ยการนาํใบมาหัน่เป็นฝอย ๆ แลว้นาํมาชงในนํ้ าเดือด ด่ืมเป็นนํ้ าชา

หรือใชอ้มกลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรค ใชใ้นการแกไ้ขท้บัระดู ดว้ยการเอาใบมะนาวประมาณ 100 

ใบมาตม้กิน สามารถช่วยรักษาโรคลกัปิดลกัเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได ้เพราะในมะนาวมี

วิตามินซีสูงมากมะนาวช่วยในการขบัเสมหะ ช่วยแกไ้อหรืออาการไอท่ีมีเลือดปนออกมา ซ่ึงจะช่วย

บรรเทาอาการลงไดดี้ในระดบัหน่ึง ช่วยบรรเทาอาการต่อมทอนซิลอกัเสบ ช่วยบรรเทาอาการเสียง

แหบแห้ง ช่วยลดอาการเหงือกบวม ใชเ้ป็นยาบว้นปาก ดว้ยการใชน้ํ้ ามะนาว 3-4 หยด ก็จะทาํให้

ช่องปากสะอาดมากยิ่งข้ึน ช่วยแกล้ิ้นเป็นฝ้า ดว้ยการใชส้ําลีชุบนํ้ ามะนาวเช็ดท่ีล้ินวนัละ 2-3 คร้ัง 

ช่วยในการขจดัคราบบุหร่ี แก้เล็บขบ แก้อาการก้างติดคอ ช่วยบรรเทาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ            

https://medthai.com/tag/RUTACEAE/
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ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง แกอ้าการทอ้งร่วงดว้ยการด่ืมนํ้ ามะนาว ช่วยการขบัพยาธิไส้เดือนดว้ยการด่ืม

นํ้ าผึ้งผสมมะนาว ช่วยรักษาอาการทอ้งผูกดว้ยการด่ืมนํ้ ามะนาวผสมเกลือเล็กนอ้ยก็เป็นยาระบาย

ชั้นดี ช่วยรักษาโรคกระเพาะดว้ยการนาํเปลือกมะนาวมาชงกบันํ้ าอุ่นและด่ืมเป็นยา แกอ้าการบิด    

แกอ้าการปัสสาวะกะปริดกะปรอย สรรพคุณของมะนาวก็ช่วยรักษาโรคน่ิวได ้แกอ้าการระดูขาว

ดว้ยการด่ืมนํ้ ามะนาวผสมเกลือกบันํ้ าตาลนิดหน่อย แกผ้ิดสําแดง นาํรากมะนาวมาฝนกบันํ้ าซาว

ขา้วแลว้นาํมารับประทาน ช่วยฟอกโลหิตดว้ยการนาํใบมะนาวตม้ผสมกบันํ้ าแลว้นาํมาด่ืมเป็น

ประจาํ ช่วยบาํรุงโลหิต รักษาโรคโลหิตจาง ดว้ยการนาํนํ้ ามะนาวผสมกบันํ้ าหวานและปรุงดว้ย

เกลือทะเลพอสมควร ใส่นํ้าแขง็นาํมาด่ืม แกโ้รคเหน็บชา ร้อนใน กระหายนํ้าดว้ยการด่ืมนํ้ามะนาว 

ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียดว้ยการด่ืมนํ้ ามะนาวผสมนํ้ าตาล การด่ืมนํ้ ามะนาวจะช่วยบรรเทา

อาการปวดขอ้ไดอี้กดว้ย รักษาโรคผิวหนงัดว้ยการนาํนํ้ ามะนาวมาทาบริเวณท่ีเป็น บรรเทาอาการ

คนับริเวณผิวหนงั  แกส้ังคงั ใชม้ะนาวผ่าซีกแลว้นาํมาทาบริเวณดงักล่าวเป็นประจาํก่อนเขา้นอน

และหลงัต่ืนนอน แกปั้ญหา กาก เกล้ือน หิด ดว้ยการนาํกาํมะถนัมาตาํใหล้ะเอียดผสมกบันํ้ามะนาว 

แลว้นาํมาทาบริเวณดงักล่าวหลงัอาบนํ้ า แกหู้ดดว้ยการใชเ้ปลือกมะนาวนาํมาหมกักบันํ้ าส้มสายชู

ประมาณ 2 วนัแลว้นาํเปลือกมาปิดทบับริเวณท่ีเป็นหูด แกฝี้และอาการปวดฝี โดยใชร้ากมะนาวสด

มาฝนกบัเหลา้และนาํมาทา ขดูเอาผวิมะนาวผสมกบัปูนแดงปิดไว ้แกฝี้มะตอยดว้ยการนาํมะนาวทั้ง

ลูกมาควา้นไส้ดา้นในออกให้พอเอาน้ิวแหย่เขา้ไปได ้แลว้นาํปูนกินหมากทาเขา้ไปในลูกมะนาว

เลก็นอ้ย แลว้สวมน้ิวเขา้ไป 

รักษาโรคนํ้ ากดัเทา้หรือปูนซีเมนตก์ดัเทา้ดว้ยการใชน้ํ้ ามะนาวทาบริเวณดงักล่าว ท้ิงไวใ้ห้

แห้งแลว้ลา้งออก แกผ้ิวหนงัฟกชํ้า หวัโน อาการปวดบวม ปูดแดง ดว้ยการนาํนํ้ ามะนาวกบัดินสอ

พองมาผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ทาบริเวณดงักล่าววนัละ 1-2 คร้ัง แกแ้ผลไฟไหม ้นํ้าร้อนลวก พพุองแสบ

ร้อน ดว้ยการใชน้ํ้ามะนาวชโลมบริเวณดงักล่าว แกแ้ผลบาดทะยกัดว้ยการใชน้ํ้ามะนาวมาทาบริเวณ

ท่ีเกิดบาดแผล ช่วยลดเลือนรอยแผลเป็นดว้ยการใชน้ํ้ ามะนาวผสมดินสอพองให้เขา้กนั แลว้นาํมา

ทาบริเวณท่ีเป็นรอยแผล ช่วยบรรเทาอาการคนัหนังศีรษะ ดว้ยการใชน้ํ้ ามะนาวนวดศีรษะให้ทัว่

แลว้ค่อยสระผม นํ้ามะนาวช่วยดบักล่ินเต่าหรือกล่ินกายไดเ้หมือนกนั โดยนาํนํ้ามะนาวมาทาบริเวณ

รักแร้ แกพ้ิษจากแมลงสตัวก์ดัต่อยและช่วยบรรเทาอาการเจบ็ปวด 
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สรรพคุณท่ัวไป 

1. แกพ้ิษจากการโดนงูกดั 

2. ป้องกนัภยัจากงูดว้ยการใช้เปลือกวางไวบ้ริเวณใกลท่ี้นอนๆ งูจะไม่มารบกวนเพราะ             

ไดก้ล่ินมะนาว 

3. แกแ้มงคาเรืองเขา้หู ดว้ยการใชน้ํ้ามะนาวหยอดหู 

4. หุงขา้วใหข้าวและอร่อยข้ึน ดว้ยการใชน้ํ้ามะนาวประมาณ 2-3 ชอ้นนาํไปซาวขา้ว 

5. ทอดไข่ใหฟู้และน่ิม มะนาว 4-5 หยดจะช่วยได ้

6. มะนาวช่วยลดกล่ินคาวจากปลาเม่ือทาํอาหารและทาํใหป้ลาคงรูปไม่เละ 

7. สําหรับแม่ครัวท่ีหั่นหรือเด็ดผกัเป็นประจาํ จะทาํให้เล็บมือเป็นสีดาํ นํามะนาวมาถู                

จะช่วยปัญหาดงักล่าวได ้

8. หากใช้มีดผ่าปลีกลว้ย มีดจะมีสีม่วงคลํ่า ลา้งออกลาํบาก นาํมานาวท่ีผ่าแลว้มาถูตาม

ใบมีด จะช่วยใหมี้ดของคุณสะอาดดงัเดิม 

9. การเช่ือมกลว้ยหกัมุกใหน่้ารับประทาน เม่ือนํ้าตาลเดือดเป็นยางมะตูมแลว้ ใหบี้บมะนาว

คร่ึงซีกลงไป จะช่วยใหก้ลว้ยใส น่ารับประทานมากยิง่ข้ึน 

10. มะนาว 2-3 ลูกใส่ไวใ้นถงัขา้วสารช่วยป้องกนัมอดได ้

11. เปลือกมะนาวสามารถนาํมาเช็ดภาชนะให้เงางามข้ึนได ้เช่น เคร่ืองเงิน ทองเหลือง 

ทองแดง เป็นตน้ 

 

ประโยชน์ของมะนาว 

1. มะนาวช่วยบาํรุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใส 

2. ช่วยบาํรุงตาของคุณใหส้ดใสอยูเ่สมอ 

3. มะนาวประกอบดว้ยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน

เอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส กรดซิตริก กรดมาลิก 

4. ในผลมะนาว 1 ลูกจะมีนํ้ ามนัหอมระเหยอยู่มากถึง 7% ซ่ึงนาํมาใชป้ระโยชน์ในการ

ผสมเป็นนํ้ายาทาํความสะอาดต่าง ๆ เช่น นํ้ายาลา้งจาน เป็นตน้ 
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5. มะนาวมีนํ้ามนัหอมระเหยท่ีใหก้ล่ินหอมสดช่ืน (Aromatherapy) 

6. มะนาวมีฤทธ์ิท่ีช่วยในการกดัดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นกรดผลไมอ้ย่างหน่ึง (AHA) ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในการช่วยเร่งการผลดัเซลลผ์วิท่ีเส่ือมสภาพออกไป 

7. นํ้ามะนาวจะเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในบา้นเราในการนาํมาปรุงรสชาติอาหาร 

8. เพื่อใชแ้ต่งรสชาติใหเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์างชนิด  

9. สาํหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนั้น เม่ือบีบนํ้าออกหมดแลว้ใหน้าํมาทาบริเวณคาง 

เข่า ข้อศอก ส้นเท้า ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเหล่าน้ีมีความนุ่มนวลเพิ่มมากข้ึน และ

นอกจากน้ียงัใชเ้ปลือกผลแหง้นาํมาตม้เอานํ้าด่ืมเป็นยาแกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง ขบัเสมหะ 

บาํรุงกระเพาะได ้

10. ประโยชน์ของมะนาวสําหรับผูท่ี้เป็นสิวฝ้า มะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลด

น้อยลงได ้เพราะมะนาวมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อนๆ จะทาํให้ลดการอุดตนัรูขุมขนจากสิว

และยงัช่วยในการขจดัความมนัและเช้ือโรคบนใบหนา้ไดด้ว้ย  

11. แกปั้ญหาผวิแตกดว้ยใชน้ํ้ามะนาวมาทาบริเวณดงักล่าว 

12. แกปั้ญหาขาลาย สีผิวไม่สมํ่าเสมอ ดว้ยการนาํดินสอพองกบัมะนาวมาผสมกนัแลว้ทา

ท้ิงไวก่้อนนอน แลว้จึงลา้งออกในตอนเชา้ 

13. แกปั้ญหาส้นเทา้แตก ดว้ยการนาํนํ้ามะนาวมาทาบริเวณส้นเทา้ วนัละ 3 เวลา 

14. มะนาวไม่ไดน้าํมาทาํอาหารหรือใชข้ดัถูเพื่อทาํความสะอาดไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยกาํจดั

กล่ินอบัไดด้ว้ย  

15. การแปรรูปมะนาว มะนาวแปรรูปเป็นอะไรไดบ้า้ง เช่น นํ้ ามะนาวปรุงอาหาร มะนาว

แช่อ่ิมตากแหง้ นํ้ามะนาวเขม้ขน้ มะนาว ผง เคร่ืองด่ืมผสมนํ้ามะนาว แยมมะนาว เยลล่ี

มะนาว แยมเปลือกมะนาว แยมนะนาวดอง มะนาวดองเคม็ มะนาวหวาน กิมจอ้มะนาว 

เปลือกมะนาวสามรส เปลือกมะนาวเส้นปรุงรส เปลือกมะนาวเช่ือม เปลือกมะนาว          

แช่อ่ิม มาร์มาเลดมะนาว เป็นตน้ 
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2.2.5 ส้ม (Orange) 

 

รูปท่ี 2.6  แสดงรูปส้ม 

ท่ีมา https://mgronline.com/ 

ส้ม เป็นไมพุ้่มหรือไมต้น้ขนาดเล็กหลายชนิด เป็นพืชใบเล้ียงคู่ สกุล Citrus วงศ ์Rutaceae 

มีดว้ยกนันบัร้อยชนิด เติบโตกระจายอยูท่ัว่โลก โดยมากจะมีนํ้ ามนัหอมระเหยในใบ ดอก และผล 

และมีกล่ินฉุน หากนาํใบข้ึนส่องกบัแสงแดด จะเห็นจุดเลก็ๆ เตม็ไปหมด ซ่ึงจุดเหล่านั้นก็คือแหล่ง

นํ้ามนันัน่เอง ส้มหลายชนิดรับประทานได ้ผลมีรสเปร้ียวหรือหวาน มกัจะมีแคลเซียม โปแทสเซียม 

วิตามินเอ และ วิตามินซี มากเป็นพิเศษ ถา้ผลไมจ้าํพวกน้ีมี มะ อยูห่นา้ ตอ้งตดัคาํ ส้ม ออก เช่น ส้ม

มะนาว ส้มมะกรูด เป็น มะนาว มะกรูด 

ประโยชน์ของส้ม 

เปลือกส้ม เป็นเปลือกผลไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีมีประโยชน์มากมายตั้งแต่สมยัโบราณ สามารถ

ใชป้รุงเป็นยา ไล่ยงุ ใชท้าํเป็นเคร่ืองหอม หรือใชท้าํเป็นอาหารได ้เช่น เปลือกส้มแช่อ่ิม หรือเปลือก

ส้มเคม็ ท่ีนิยมรับประทานกนัจนถึงทุกวนัน้ี และเปลือกส้มยงัมีประโยชน์สามารถใชภ้ายในบา้นเรา

ไดม้ากมายอีกดว้ย 

  ฟองนํา้เปลือกส้ม นาํเปลือกส้มมาใชแ้ทนฟองนํ้าโดยการนาํมาเช็ดถูเตาทาํอาหารหรืออ่าง

ลา้งจานท่ีมีคราบมนัและคราบสกปรกจากอาหาร แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้าเปล่า เตาทาํอาหาร

และอ่างลา้งจานกจ็ะไม่มนัและยงัเงางามอีกดว้ย 
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ดบักลิน่ถังขยะ วางเปลือกส้มท่ียงัไม่แหง้ลงในกน้ถงัขยะ เพราะกรดและกล่ินของเปลือก

ส้มจะช่วยกาํจดัเช้ือโรค ดบักล่ินเหมน็และเพิ่มกล่ินหอมสดช่ืนอีกดว้ย 

  ดบักลิน่รองเท้า นาํเปลือกส้มท่ีแหง้แลว้มาฉีกเป็นช้ินเลก็ๆ แลว้นาํไปใส่ในถุงผา้ขนาดเลก็

ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งโปร่ง ซ่ึงจะทาํใหก้ล่ินของเปลือกส้มระบายออกมาได ้จากนั้นนาํถุงผา้ไปใส่ไว้

ในรองเทา้ เพราะถุงหอมจากเปลือกส้มจะช่วยดูดซบักล่ิน ทาํใหร้องเทา้ไม่มีกล่ินเหมน็อบั 

  ถนอมนํา้ตาลทรายแดง หัน่เปลือกส้มท่ียงัไม่แหง้เป็นช้ินเลก็ๆ ประมาณ 1-2 ช้ิน แลว้นาํไป

ใส่ลงในขวดนํ้าตาลทราย เปลือกส้มจะช่วยใหน้ํ้าตาลทรายไม่จบัตวัเป็นกอ้นแขง็แลว้สามารถหยบิ

มาใชไ้ดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

  เปลือกส้มทากนัยุง ไล่แมลง นาํเปลือกส้มสดมาถูบริเวณแขนและขา หรือจุดท่ียงุกดัเพราะ

เม่ือยงุไดก้ล่ินส้มกจ็ะบินหนีไป หรือวางเปลือกส้มโดยหงายเอาดา้นท่ีเป็นเน้ือส้มข้ึน บริเวณท่ีมี

แมลง มด หรือยงุมารบกวน กจ็ะทาํใหแ้มลงไม่มากวนใจอีกแลว้ 

  ควนัไฟไล่ยุง นาํเปลือกส้มไปตากแดด  2-3 คร้ังจนแหง้ แลว้ฉีกเป็นช้ินเลก็ๆ จากนั้นจึง

นาํมาสุมไฟ เพื่อใหเ้กิดควนัเขา้ไปในบา้นช่วยใหย้งุไม่มารบกวน 

  สเปรย์ทําความสะอาดอเนกประสงค์ ผสมเบคก้ิงโซดา 1 ส่วน กบันํ้าสะอาด 3 ส่วน จากนั้น

นาํผลส้มลงไปลา้ง 1 รอบ ปอกเปลือกส้มใส่ขวดโหลจนแน่นและเติมนํ้าส้มสายชูลงไป หมกัท้ิงไว้

ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเยน็ 1 เดือน เม่ือครบกาํหนดให้เขยา่ขวดโหลแรงๆ สักพกั ใชก้ระชอนกรอง

เอาแต่นํ้ า ผสมกับนํ้ าสะอาดในอตัราส่วน 50 ต่อ 50 สุดท้ายนําส่วนผสมท่ีได้เทใส่ขวดสเปรย  ์               

ฉีดทาํความสะอาดบริเวณท่ีมีคราบสกปรก โดยอาจจะเติมนํ้ ามนัหอมระเหยลงไปไดต้ามใจชอบ 

  เทียนเปลือกส้ม  โดยผ่าส้มคร่ึงผลแลว้ควา้นเอาเน้ือส้มออกให้เหลือแต่แกนท่ีโผล่ข้ึนมา

บริเวณจุกของเปลือกส้ม เติมนํ้ ามนัพืชลงไปเล็กนอ้ยไม่ให้ท่วมแกนของผลส้ม แลว้จุดไฟบริเวณ

แกนของผลส้ม เทียนจากเปลือกส้มน้ีสามารถอยูไ่ดน้านหลายชัว่โมงและยงัเพิ่มความดูดีใหก้บับา้น

อีกดว้ย 

 

2.3 สรรพคุณของวตัถุดบิท่ีใช้ในโครงงาน 

 การทาํโครงงาน กาํยานสมุนไพรไทย วตัถุดิบถือเป็นเร่ืองสาํคญั เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑอ์ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงศึกษาขน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบและสรรพคุณ เพื่อเป็น

แนวทางในการทาํผลิตภณัฑก์าํยานสมุนไพรไทย 
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2.3.1 มะกรูด 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงมะกรูด  

ท่ีมา https://medthai.com/มะกรูด/ 

ช่ือสามัญ      Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Citrus hystrix DC.  

จัดอยู่ในวงศ์ส้ม   (RUTACEAE) 

สมุนไพรมะกรูด มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ วา่ มะข ู(แม่ฮ่องสอน), มะขนุ มะขดู (ภาคเหนือ), ส้ม

กรูด ส้มมัว่ผ ี(ภาคใต)้ เป็นตน้ 

มะกรูดเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยมาอยา่งยาวนาน เพราะนิยมใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองแกง         

ท่ีจาํเป็นอย่างขาดไม่ไดเ้ลย ซ่ึงโดยปกติแลว้เรามกัจะนิยมใชใ้บมะกรูดและผิวมะกรูดมาเป็นส่วน

หน่ึงของเคร่ืองปรุงอาหารหลายชนิด นอกจากมะกรูด จะใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบในอาหารต่างๆ แลว้ 

ก็ยงัมีประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความงามและในด้านของ               

ยาสมุนไพร นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นไมม้งคลท่ีนิยมปลูกไวบ้ริเวณบา้นอีกดว้ย เพราะเช่ือวา่จะทาํให้

ผูอ้ยูอ่าศยัมีความสุข โดยจะปลูกไวท้างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

สารเคมีท่ีสาํคญัท่ีพบไดใ้นผลมะกรูดก็คือนํ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึงมีทั้งในส่วนของเปลือกผล

หรือผิวมะกรูดและในส่วนของใบ โดยเปลือกผลจะมีนํ้ ามนัหอมระเหยประมาณ 4% และในส่วน

ของใบนั้นจะมีนํ้ามนัหอมระเหยอยูป่ระมาณ 0.08% และยงัสกดัยากกวา่นํ้ามนัในเปลือกผลอีกดว้ย 

แต่ก็ยงัมีจุดเด่นตรงท่ีนํ้ ามนัจากใบจะมีกล่ินมากกว่านั่นเอง จึงนิยมใชท้ั้งนํ้ ามนัมะกรูดทั้งจากใบ
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และเปลือกผล ซ่ึงนํ้ ามนัหอมระเหยน้ีก็สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่งและยงัมีสรรพคุณ

เป็นยา การใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยมะกรูดมาใชท้าภายนอกหลงัจากทาแลว้ภายใน 4 ชัว่โมง ไม่ควรให้

ผวิหนงับริเวณท่ีทานั้นสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง เพราะอาจจะทาํใหผ้วิหนงับริเวณนั้นไหมไ้ด ้

ประโยชน์ของมะกรูด 

สรรพคุณทางการรักษามะกรูดมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้

ร่างกายแข็งแรงและต้านทานโรค นํ้ ามันหอมระเหยจากมะกรูดมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลาย

ความเครียด คลายความกงัวล ทาํใหจิ้ตใจสงบน่ิง ดว้ยการสูดดมผวิมะกรูดหรือนํ้ามนัมะกรูดจะช่วย

ไดร้ะดบัหน่ึง แต่การใช้ไม่ควรจะใช้ความเขม้ขน้มากกว่า 1% เพราะอาจจะทาํให้เกิดการระคาย

เคืองช่วยแกอ้าการนอนไม่หลบั ใช้เป็นยาบาํรุงหัวใจ ช่วยแกล้ม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ช่วยแก้

อาการไอ ขบัเสมหะ แกอ้าเจียนเป็นเลือด แกช้ํ้ าใน ช่วยฟอกโลหิต ใบมะกรูดมีสรรพคุณช่วยยบัย ั้ง

หรือชะลอการขยายตวัของเซลล์มะเร็ง ช่วยต่อตา้นมะเร็งได ้เน่ืองจากใบมะกรูดนั้นอุดมไปดว้ย

เบตา้แคโรทีน ช่วยแกเ้สมหะเป็นพิษ นํ้ ามะกรูดใชแ้กอ้าการเลือดออกตามไรฟันได ้ใชป้รุงเป็นยา

ช่วยขบัลม ในลาํไส้ แกอ้าการจุกเสียด ทอ้งอืด แน่นทอ้ง ช่วยแกอ้าการปวดทอ้งหรือใชเ้ป็นยาแก้

ปวดทอ้ง ในเด็กอ่อน ช่วยขบัระดู ขบัลม ช่วยกระทุง้พิษ ช่วยรักษาฝีภายใน (ราก) ช่วยยบัย ั้งการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด้เป็นอย่างดี นํ้ ามนัมะกรูดมีฤทธ์ิอ่อนๆ ช่วยยบัย ั้งการหดเกร็งของ

กลา้มเน้ือได ้   

สรรพคุณของกลิน่เพ่ือลดกลิน่อบั  

มะกรูดนั้นเป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีสามารถจะแกปั้ญหาเร่ืองกล่ินอบัช้ืนไดเ้ป็นอย่างดี     

หาไดง่้ายตามทอ้งตลาด และมีราคาท่ีไม่แพง ถา้เทียบกบัผลิตภณัฑล์ดกล่ินอบัช้ืนตามร้านคา้ชั้นนาํ 

มะกรูดยงัสามารถแกปั้ญหาไดห้ลายอยา่ง อาทิเช่น 

1. นาํมะกรูดสดๆ มาผ่าเป็นซีก แลว้เอาไปวางไวต้ามจุดท่ีตอ้งการ กล่ินของมะกรูดจะช่วย

ดบักล่ินเหม็นของห้องไดเ้ป็นอย่างดี เพราะในผิวของมะกรูดมีสารหอมระเหย ซ่ึงถือเป็น

สมุนไพรไทยท่ีไม่เป็นอนัตรายกบัการสูดดมกล่ิน แถมกล่ินของมะกรูดยงัทาํให้เราสดช่ืน

ไดอี้กดว้ย 
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2. ผ่ามะกรูดให้เป็นช้ินๆ แลว้ก็นาํไปวางไวต้ามชกัโครก หรือตามส่วนต่างๆในห้องนํ้ า 

มะกรูดจะช่วยดบักล่ินเหมน็อนัไม่พึงประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

3. มะกรูดยงัดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ของเทา้ โดยการนาํมาผสมกบัขิง ข่า และเกลือใน

ปริมาณเท่าๆกนั ตม้ให้นํ้ าอุ่นแลว้แช่เทา้ลงไปประมาณ 15 นาที ก็จะช่วยลดกล่ินอบัท่ีเทา้

และช่วยคลายความเม่ือยลา้ได ้

4. หากนาํผิวมะกรูด ตะไคร้หอม ถ่านบด และสารส้ม อย่างละ 1 ส่วน ห่อดว้ยผา้ขาวบาง 

นาํไปวางไวใ้นตูร้องเทา้ หรือวางในรองเทา้ กจ็ะช่วยดูดกล่ินอบัจากรองเทา้ได ้

5. นาํลูกมะกรูดหั่นเป็นช้ินๆ นาํไปวางบริเวณอ่างลา้งจาน จะทาํให้ลดกล่ินอบั หรือกล่ิน

เศษอาหาร เศษผกัผลไม ้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

6. หัน่ลูกมะกรูดเป็นช้ินๆ นาํไปไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ มะกรูดนั้นจะสามารถลดกล่ินอบัช้ืนท่ีอยูใ่น

ตูเ้ส้ือผา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

7. หั่นลูกมะกรูด หรือ นาํใบมะกรูดฉีก ไปใส่ไวใ้นรถ จะช่วยกลบกล่ินอบัภายในรถได้

เน่ืองจากเหล่าสมุนไพรต่างๆ จะมีนํ้ ามนัหอมระเหยตามธรรมชาติ และกล่ินดอกไมแ้ละ

สมุนไพร ยงัช่วยใหผ้อ่นคลาย 

8. หัน่ลูกมะกรูดเป็นช้ินๆ ไปวางไวแ้ถวถาดทรายแมว (ทรายแมวท่ีไวใ้ชส้าํหรับปัสสาวะ

หรืออุจาระแมว) มะกรูดจะช่วยดบักล่ินของปัสสาวะหรืออุจจาระแมว ไดเ้ป็นอยา่งดี  

9. หัน่มะกรูด นาํไปบริเวณถงัขยะ จะช่วยลดกล่ินเหมน็อบั บริเวณถงัขยะไดเ้ป็นอยา่งดี 

10. นาํลูกกมะกรูดผ่าคร่ึง แลว้นาํไปวางหงายในตูเ้ยน็ สามารถดบักล่ินเหม็นอบัของตูเ้ยน็

ได ้และยงัทาํใหตู้เ้ยน็มีกล่ินหอมสดช่ืนอีกดว้ย  

11. บีบนํ้ ามะกรูดมาเช็ดในไมโครเวฟ ช่วยให้ไมโครเวฟสะอาดและทาํใหข้จดักล่ินเหม็น

อบัในไมโครเวฟ 

12. หั่นมะกรูดเป็นช้ิน หรือฉีกใบมะกรูดเป็นช้ินๆไปวาง ตามจุดต่างๆในห้องครัว                      

จะแกปั้ญหาเร่ืองกล่ินอบั กล่ินอาหารในครัวไดเ้ป็นอยา่งดี  
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2.3.2 กาํยาน (frankincense) 

 

รูปท่ี 2.8 แสดงกาํยาน  

ท่ีมา https://medthai.com/กาํยาน/ 

ช่ือสามัญ   Siam Benzoin (กาํยานญวน), Sumatra Benzoin (กาํยานสุมาตรา) 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich (กาํยานญวน), Styrax benzoin 

Dryand., Styrax paralleloneurus Perkins (กาํยานสุมาตรา)  

จัดอยู่ในวงศ์   STYRACACEAE 

สมุนไพรกํายาน มีช่ือท้องถ่ินอ่ืนๆ ว่า เกลือตานตุ่น (ศรีสะเกษ), ชาติสมิง ซาดสมิง 

(นครพนม), กาํหยาน (ภาคเหนือ), กาํยานไทย กาํยานตน้ (ภาคกลาง), กาํมะแย กาํยานสุมาตรา 

(นราธิวาส, มาเลเซีย), สะดาน (เขมร-สุรินทร์), เบนซอย (นอกประเทศ), เซ่พอบอ (กะเหร่ียง-

เชียงใหม่), เขว้ (ละวา้-เชียงใหม่), อานซีเซียง (จีนกลาง) เป็นตน้ 

ลกัษณะของต้นกาํยาน 

ตน้กาํยาน จดัเป็นพรรณไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงไดป้ระมาณ 10-20 

เมตร เปลือกลาํตน้เป็นสีเขียวเทาหรือสีหม่น ตามก่ิงกา้นมีขนสีเหลืองเล็กน้อย มีเขตการกระจาย

พนัธ์ุทัว่ไปในแถบเขตร้อน เช่น แหลมมลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบอนิโอ และในประเทศ

ไทย 
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ใบกาํยาน ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่ยาวเรียว ปลายใบแหลม 

ขอบใบหยกัเล็กนอ้ย แผ่นใบมีขนสีขาวเล็กนอ้ย ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2-6 เซนติเมตร และยาว

ประมาณ 6-10 เซนติเมตร ส่วนกา้นใบยาวประมาณ 6-10 มิลลิเมตร 

ดอกกาํยาน ออกดอกเป็นกระจุกหรือเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเป็นสีชมพ-ูแดง หรือสีขาว มี

กลีบ 5 กลีบ ดา้นในของดอกจะเป็นสีชมพถึูงสีแดงเขม้ ดา้นนอกเป็นสีขาว ดอกมีเกสรเพศผู ้10 อนั 

และดอกมีขน 

ผลกาํยาน ผลมีลกัษณะเป็นรูปไข่หรือกลมเล็กนอ้ย ผิวแขง็มีสีนํ้ าตาล ยาวประมาณ 10-12 

มิลลิเมตร มีขนข้ึนประปราย ภายในผลมีเมลด็ 1-2 เมลด็ 

ชนิดของกาํยาน 

กาํยาน คือ ยางหรือชันนํ้ ามนั (Oleoresin) ท่ีได้จากพืชในสกุล Styrax หลายชนิด คาํว่า 

"กาํยาน" มาจากภาษามลายวูา่ “Kamyan” อ่านว่า “กาํ-มิ-ยาน” โดยกาํยานท่ีมีขายในทอ้งตลาดจะมี

อยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด คือ 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich 

ท่ีมา http://herbanwmex.net/portal 

กํายานญวน หรือ กํายานหลวงพระบาง (Siam Benzoin) เป็นกํายานท่ีได้จากพืชชนิด   

Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich ซ่ึงคลา้ยคลึงกับพืชชนิดทั้งสองชนิดแรก ลกัษณะเป็นเม็ด

กลมรีขนาดเล็ก ส่วนมากมีความยาวนอ้ยกว่า 2-3 เซนติเมตร ทึบแสง เปราะ ชั้นในมีสีนํ้ านมขาว

ขนาดเลก็ แต่เม่ือเกบ็ไวน้าน ๆ จะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีแดงปนนํ้าตาล ใส หรือทึบแสง กาํยานชนิดน้ี

เป็นกาํยานชนิดท่ีดีท่ีสุด เพราะกาํยานชนิดน้ีส่งออกขายจากเมืองของราชอาณาจกัรสยาม ในทาง

ก า ร ค้า กํา ย า น ช นิ ด น้ี จ ะ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2  ช นิ ด  คื อ  ช นิ ด เ ป็ น เ ม็ด ก ล ม รี  เ ม็ด ไ ม่ ติ ด กัน                                            

http://herbanwmex.net/portal
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(Tear Siam Benzoin) และชนิดท่ีเป็นเม็ด ๆ ติดกนัเป็นกอ้น มีลกัษณะเป็นกอ้นเหล่ียมตามลกัษณะ

ของหีบไม้ท่ีบรรจุ (Block Siam Benzoin) แต่ชนิดท่ีดีท่ีสุดคือ ชนิดท่ีเป็นเม็ดกลมรี เกาะติดกัน

หลวมๆ ไม่แน่น ถา้เป็นชนิดธรรมดาจะเป็นเมด็กลมรี ติดกนัแน่น กาํยานชนิดน้ีนิยมใชเ้ป็นสารให้

คงกล่ิน (fixative) ในนํ้าหอม สบู่ ครีม สารซกัฟอก เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 Styrax benzoin Dryand 

ท่ีมา https://www.flickr.com 

กํายานสุมาตรา (Sumatra Benzoin) เป็นกํายานท่ีได้จากพืช 2 ชนิด คือ Styrax benzoin 

Dryand. และ Styrax paralleloneurus Perkins กาํยานชนิดน้ีจะมีลกัษณะแตกต่างจากกาํยานญวน

ตรงท่ีมีสีเทามากกว่า ไม่ค่อยมีส่วนท่ีเป็นกอ้นกลมๆ รีๆ มกัมีเศษไมแ้ละของอ่ืนๆ ปนอยู่ และ                  

มีความหอมนอ้ยกวา่กาํยานญวน  

ส่วนวิธีการเก็บยางนั้นจะทาํไดโ้ดยการใชมี้ดหรือของมีคมสับฟันไปตรงลาํตน้หรือเปลือก

เพื่อให้ยางออกมา แลว้ปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 60 วนั เพื่อใหย้างแห้งแข็งแลว้จึงค่อยแกะออกจากลาํ

ตน้ ซ่ึงเรียกว่า "Tear" โดยยางของกาํยานท่ีนาํมาใชท้าํยานั้นให้เลือกเอาแต่ตน้ท่ีมีอายปุระมาณ 3-6 

ปี เพราะในช่วงน้ียางท่ีออกมาจะมีสีขาวบริสุทธ์ิและมีกล่ินหอม ซ่ึงจดัว่าเป็นยางชั้นหน่ึง หรือท่ี

เรียกวา่ "Head benzoin" ส่วนตน้ท่ีมีอายปุระมาณ 7-9 ปี ยางท่ีออกมาจะเป็นสีนํ้าตาล เรียกวา่ "Belly 

benzoin" และสําหรับตน้ท่ีมีอายุมากกว่า 9 ปีข้ึนไป ยางท่ีไดน้ั้นจะเป็นสีนํ้ าตาลดาํ เรียกว่า "Foot 

benzoin" ซ่ึงเป็นยางท่ีสกปรก 
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หมายเหตุ : กาํยานมีหลายชนิด ของประเทศไทยคือชนิด Styrax benzoin Dryand. ของ

ประเทศเวียดนามคือชนิด Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich ทั้งสองชนิดน้ีสามารถนํามาใช้

แทนกนัได ้

สรรพคุณของกาํยาน 

ยางท่ีไดจ้ากตน้หรือเปลือก เรียกวา่ "กาํยาน" มีรสเผด็ขม สุขมุ มีกล่ินหอม ออกฤทธ์ิต่อตบั 

หัวใจ และธาตุ ใช้เป็นยาแกก้ารหายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก ช่วยทาํให้เลือดลมหมุนเวียนได้

สะดวก แกเ้ป็นลมเฉียบพลนั ใชเ้ป็นยาบาํรุงหวัใจ ช่วยขบัเสมหะ ยางจากตน้ใชเ้ป็นยาแกห้ลอดลม

อกัเสบ หากนาํกาํยานมาแช่กบัแอลกอฮอล ์มาตั้งบนนํ้ าร้อน แลว้สูดไอท่ีระเหยออกมา จะช่วยขบั

เสมหะและแกห้ลอดลมอกัเสบได ้ใชเ้ป็นยาขบัลม แกจุ้กเสียด ปวดแน่นใตห้นา้อก ยางมีสรรพคุณ

เป็นยาแก้น่ิว ขบัปัสสาวะ ใช้เป็นยาแกโ้รคผิวหนัง ด้วยการนํากาํยานไปเผาไฟ แลว้ใช้ควนัรม                

ยางใชผ้สมกบัข้ีผึ้ง ใชเ้ป็นยาทาแกโ้รคเช้ือรา ช่วยฆ่าเช้ือรา แกน้ํ้ ากดัเทา้ ใชท้าแผล บา้งใชผ้สมกบั

แอลกอฮอล ์นาํมาใส่แผลสด แผลนํ้ากดั และช่วยแกอ้าการคนั ใชเ้ป็นยาสมานแผล ช่วยดบักล่ินเน่า

เหมน็ทุกประเภท ใชเ้ป็นยาแกโ้รคชกักระตุกในเดก็ ใชเ้ขา้กบัตาํรายาจีน เป็นยารักษาโรคหวัใจ และ

มีประสิทธิภาพแกจุ้กเสียด แน่นหนา้อก รวมถึงอาการหนา้มืดตาลายในคนท่ีเป็นโรคหัวใจ ขนาด

และวิธีใช ้: ใชภ้ายในคร้ังละ 0.5-1.5 กรัม นาํมาบดให้เป็นผงรับประทาน ส่วนการใชภ้ายนอกให้

ใชไ้ดต้ามความตอ้งการ 

ประโยชน์ของกาํยาน 

ยางใชเ้ผาเอาควนัอบห้อง จะช่วยฆ่าเช้ือโรคในอากาศ เป็นยาไล่ยงุ ไล่ร้ินไร มดและแมลง

ได ้กาํยานมีประสิทธิภาพเป็นยากนับูดได ้จึงมกัถูกนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมในตาํรับยาแผนโบราณ

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแต่งกล่ินและกนับูด ใชป้รุงนํ้าอบไทย โดยการเผากาํยานบนกอ้นถ่านท่ีไฟ

ลุกแดง แลว้ใชอ้บ เช่น อบนํ้ าดอกไม ้นํ้ าท่ีอบกาํยานแลว้โบราณจะนาํมาปรุงกบัเคร่ืองหอมอ่ืนๆ  

ทาํเป็นนํ้ าอบไทย นอกจากน้ียงัใชก้าํยานเป็นส่วนประกอบสําคญัของเทียนอบ ธูปหอม กระแจะ 

เคร่ืองหอมอ่ืนๆ และยงัใชท้าํเคร่ืองสาํอางไดอี้กดว้ย เน่ืองจากกาํยานสามารถตา้นการสลายตวัของ

ไขมนัต่างๆ ไดดี้ มนัจึงถูกนาํมาใชผ้สมกบัไขมนัท่ีใชเ้ป็นยาพื้นสาํหรับเตรียมยาข้ีผึ้งต่างๆ 
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ในปัจจุบนั การบาํบดัรักษาสุขภาพดว้ยกล่ินหอมหรืออโรมาเธอราพี (Aromatherapy) กาํลงั

ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก และหน่ึงในกล่ินหอมท่ีถูกนาํมาใชก้นัมากกคื็อ “กาํยาน”  ซ่ึงสามารถ

ช่วยลดความเครียด ผอ่นคลายความวิตกกงัวล และทาํใหรู้้สึกสบายใจข้ึน 

 

2.3.3 จันทน์เทศ 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงจนัทนเ์ทศ 

ท่ีมา https://medthai.com/จนัทน์เทศ/ 

ช่ือสามัญ   Nutmeg 

ช่ือวทิยาศาสตร์   Myristica fragrans Houtt.  

ช่ือพ้องวทิยาศาสตร์  Myristica officinalis L. f.Myristica aromatica Lam., Myristica moschata 

Thunb. 

จัดอยู่ในวงศ์จันทน์เทศ  MYRISTICACEAE 

สมุนไพรจนัทน์เทศ มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ว่า จนัทน์บา้น (ภาคเหนือ, เง้ียว-ภาคเหนือ), โย่ว

โตว้โค่ว โร่วโตว้โค่ว (จีนกลาง), เหน็กเต่าโข่ว (จีนแตจ๋ิ้ว) ปาลา (มาเลเซีย) เป็นตน้ ลูกจนัทน์เทศมี

ช่ือเรียกในภาษาองักฤษวา่ Nutmeg หรือ Myristica ส่วนดอกจนัทน์เทศเรียกวา่ Macis หรือ Mace 

 

 

https://medthai.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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ลกัษณะของจันทน์เทศ 

ตน้จนัทน์เทศ มีถ่ินกาํเนิดในหมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย โดยจดัเป็นไมพุ้ม่ยนืตน้

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลดัใบ มีความสูงของตน้ประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลาํตน้เรียบเป็นสี

เทาอมดาํ เน้ือไม้สีนวลหอมเพราะมีนํ้ ามนัหอมระเหย โดยต้นจนัทน์เทศสามารถข้ึนได้ในดิน             

เกือบทุกชนิด แต่ดินท่ีเหมาะกบัการเจริญเติบโตคือดินร่วนปนทรายท่ีมีอินทรียว์ตัถุสูง โดยจะ

เจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนช้ืนโดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกและทางภาคใตข้องไทย สามารถข้ึนได้

ในพื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 900 เมตร และนิยมขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมลด็ 

ในปัจจุบนัพบวา่มีการปลูกทัว่ไปในเขตเมืองร้อน ในประเทศไทยจะพบไดม้ากทางภาคใต ้

ใบจนัทน์เทศ ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบั ลกัษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลมรี ปลาย

ใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 

10-15 เซนติเมตร เน้ือใบแขง็ หลงัใบเรียบเป็นมนัและเป็นสีเขียวอมสีเหลืองอ่อน ส่วนทอ้งใบเรียบ

และเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนกา้นใบยาวประมาณ 6-12 มิลลิเมตร 

ดอกจนัทน์เทศ ออกดอกเป็นช่อ ช่อละประมาณ 2-3 ดอก หรือออกเป็นดอกเด่ียว โดยจะ

ออกตามซอกใบ ดอกเป็นสีเหลืองอ่อน กลีบดอกเช่ือมติดกนั ดอกเป็นรูปคนโทควํ่า ปลายกลีบแยก

ออกเป็น 4 แฉกแหลม ดอกเป็นแบบแยกเพศกันอยู่คนละตน้ ช่อดอกเพศผูย้าวประมาณ 2.5-5 

เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองอมขาว ลกัษณะเป็นรูปไข่กลมรี ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ส่วนอีก

ขอ้มูลหน่ึงระบุว่า ดอกเพศผูจ้ะเกิดเป็นกลุ่มๆ ส่วนดอกเพศเมียจะเกิดเป็นดอกเด่ียว และดอกเพศ

เมียจะมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู ้โดยตน้ตวัเมียเท่านั้นท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ ส่วนตน้เพศผู ้

จะปลูกไวเ้พื่อผสมเกสรกบัตน้ตวัเมียเท่านั้น โดยมกัจะปลูกตน้ตวัผูแ้ละตน้ตวัเมียในอตัราส่วน             

1 : 10 เท่านั้น 

ผลจนัทน์เทศ ผลเป็นผลสด ค่อนขา้งฉํ่านํ้า ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงค่อนขา้งกลม รูปร่าง

คลา้ยกบัลูกสาล่ี ยาวประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร เปลือกผลเรียบเป็นสีเหลืองนวล สีเหลืองอ่อน หรือ

สีแดงอ่อน เม่ือผลแก่แตกอ้าออกเป็น 2 ซีก ภายในผลมีเมล็ดลักษณะกลม ยาวประมาณ 2-3 

เซนติเมตร มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3 เซนติเมตร เมลด็เป็นสีนํ้าตาล เน้ือและเปลือกแขง็ 

มีจาํนวน 1 เมลด็ต่อผล 
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เมลด็จนัทน์เทศ โดยทัว่ไปแลว้เราจะเรียกเมลด็วา่ "ลูกจนัทน์" (Nutmeg) และเมลด็จะมีเยือ่

หุ้มหรือรกหุ้มเมล็ดสีแดงส้ม มีกล่ินหอม ซ่ึงเราจะเรียกรกหุ้มเมล็ดว่า "ดอกจนัทน์" (Mace) โดยมี

ลกัษณะเป็นร้ิวสีแดงจดั รูปร่างคลา้ยร่างแห เป็นแผน่บางมีหลายแฉกหุม้เมลด็ โดยจะรัดติดแน่นอยู่

กบัเมล็ด เม่ือนาํมาแกะแยกออกจากเมล็ด รกท่ีแยกออกมาสดๆ จะมีสีแดงสด และเม่ือทาํให้แห้งสี

ของรกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองอ่อนหรือเป็นสีเน้ือ ผิวเรียบและเปราะ มีความยาวประมาณ 3-5 

เซนติเมตร กวา้งประมาณ 1-3 เซนติเมตรและมีความหนาประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มีกล่ินหอม รส

ขมฝาดและเผด็ร้อน 

สรรพคุณของจันทน์เทศ 

ดอกจันทน์(รกหุ้มเมล็ด) และลูกจันทน์ (เมล็ด) มีรสเผด็ร้อนและมีกล่ินหอม เป็นยาร้อน

เล็กน้อย โดยออกฤทธ์ิต่อลาํไส้และมา้ม ใช้เป็นยาทาํให้ธาตุและร่างกายอบอุ่น ช่วยบาํรุงธาตุใน

ร่างกาย แกธ้าตุอ่อน ช่วยแกธ้าตุพิการ ช่วยกระจายเลือดลม ช่วยบาํรุงหัวใจช่วยทาํให้เจริญอาหาร 

แกอ้าการเบ่ืออาหาร ช่วยแกอ้าการหอบหืด ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ ช่วยแกดี้ซ่าน ช่วยแกอ้าการ

ร้อนใน ช่วยทาํให้ชุ่มคอ แกอ้าการกระหายนํ้ า ช่วยแกเ้ลือดกาํเดาไหลออก ช่วยขบัเสมหะ ช่วยแก้

อาการคล่ืนไส้อาเจียน ช่วยแกล้มจุกเสียดแน่นทอ้ง ช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยแกอ้าการทอ้งร่วง 

ช่วยแกอ้าการปวดมดลูก ช่วยแกต้บัพิการ ช่วยบาํรุงนํ้าดี ช่วยรักษามา้มหรือไตพิการ ช่วยแกผ้ื่นคนั 

ช่วยบาํรุงผวิหนงั บาํรุงผวิหนงัใหส้วยงาม 

ลูกจันทน์ (เมล็ด) ตามตาํราการแพทยแ์ผนจีน ลูกจนัทน์มีรสเผด็และอุ่น มีฤทธ์ิให้ความ

อบอุ่นแก่กระเพาะอาหาร ทาํใหห้มุนเวียนไดดี้ ช่วยแกอ้าการปวดกระเพาะอาหาร ช่วยระงบัอาการ

ทอ้งร่วง แกอ้าการทอ้งร่วงเร้ือรัง อนัเน่ืองมาจากมา้มและไตพร่องและเยน็เกินไป และมีฤทธ์ิในการ

สมานลาํไส้ ลูกจนัทน์มีรสหอมออกฝาด เป็นยาบาํรุงโลหิต ลูกจนัทน์ช่วยทาํให้นอนหลบัไดแ้ละ

นอนหลบัสบาย ช่วยแกอ้าการสะอึก ช่วยแกอ้าการทอ้งเสียอนัเน่ืองมาจากธาตุเยน็พร่อง ช่วยแกบิ้ด 

ใชเ้ป็นยาสมานลาํไส้ กระเพาะและลาํไส้ไม่มีแรง หรือขบัถ่ายบ่อย ช่วยในการคุมกาํเนิด 

ดอกจันทน์ (รกหุ้มเมล็ด) สรรพคุณบาํรุงโลหิต ช่วยแกล้ม ขบัลม ช่วยแกอ้าการทอ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ 
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จันทน์เทศ (แก่น) เป็นยาลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้ดีเดือด ไข้ท่ีเกิดจากไวรัส ช่วยแก้อาการ

กระสับกระส่าย ตาลอย  ช่วยบาํรุงตบัและปอด แกอ้าการร้อนในกระหายนํ้ า บาํรุงหวัใจ บาํรุงปอด 

บาํรุงตบั และช่วยแกพ้ยาธิบาดแผล 

จันทน์เทศ (เปลือกเมลด็) ช่วยแกท้อ้งอืด แกอ้าการปวดทอ้ง ช่วยสมานบาดแผลภายใน 

จันทน์เทศ (ผล) จดัอยูใ่นตาํรับยา "พิกดัตรีพิษจกัร" ซ่ึงเป็นตาํรับยาท่ีประกอบไปดว้ยตวัยา 

3 ชนิด ไดแ้ก่ ผลจนัทน์เทศ กานพลู และผลผกัชีลอ้ม โดยเป็นตาํรับยาท่ีช่วยบาํรุงโลหิต แกธ้าตุ

พิการ แกพ้ิษเลือด แกล้ม แกอ้าการจุกเสียด 

ประโยชน์ของจันทน์เทศ 

ลูกจันทน์ (เมล็ด) และดอกจันทน์ (รกหุ้มเมล็ด) มีรสและกล่ินคลา้ยกนั สามารถนาํมาใช้

เป็นเคร่ืองเทศเพื่อช่วยแต่งกล่ินอาหารได้ โดยเฉพาะดอกจันทน์จะมีเน้ือหนา ใช้เป็นได้ทั้ ง

เคร่ืองเทศและเคร่ืองปรุง ใหล่ิ้นรสท่ีนุ่มนวลกวา่แบบเมลด็ชาวอาหรับนิยมนาํมาใส่อาหารประเภท

เน้ือแพะหรือเน้ือแกะ ส่วนทางยโุรปจะใชใ้ส่อาหารทั้งคาวและหวาน ส่วนชาวดตัซ์นาํมาใส่ในแมส

โปเตโต ้สตู กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปลี ฟรุตพุดด้ิง ฯลฯ ชาวอิตาลีจะนาํมาใส่ในอาหารจานผกัรวม             

ไส้กรอก เน้ือลูกววั และพาสตา้ สําหรับอาหารทัว่ไปของชนชาติในหลายๆ ชาติท่ีใส่ทั้งลูกจนัทน์

และดอกจนัทน์กไ็ดแ้ก่ เคก้ผลไม ้เคก้นํ้าผึ้ง ฟรุตพนัช ์ฟรุตเดสเสิร์ต พายเน้ือ ประเภทอาหารจานไข่

และชีส ส่วนเมล็ดลูกจนัทน์บดเป็นผง ก็จะนาํมาใชโ้รยหนา้เพื่อใหมี้กล่ินหอมกบัขนมปัง บตัเตอร์ 

พุดดิง ช็อกโกแลตร้อน เป็นตน้ และทางภาคใตข้องบา้นเราจะใช้เน้ือผลสดกินเป็นของขบเค้ียว

ร่วมกบันํ้ าปลาหวานหรือพริกเกลือ มีรสออกเผด็และฉุนจดัสําหรับผูไ้ม่เคยกิน แต่เม่ือคุน้เคยแลว้ 

จะติดรส 

นํ้ามันลูกจันทน์ (Nutmeg oil or myristica oil) ท่ีได้จากการกลั่นลูกจันทน์ด้วยไอนํ้ า 

สามารถนาํมาไปใชแ้ต่งกล่ินผงซักฟอก ยาชะลา้ง สบู่ นํ้ าหอม ครีมและโลชัน่บาํรุงผิวได ้หรือเอา

เมลด็มาสกดัเป็นนํ้ามนัหอมระเหย นาํมาใชท้าํเป็นยาดม ใชด้มแกอ้าการหวดั แกอ้าการวิงเวียนหนา้

มืดตาลาย 

ลูกจันทน์และดอกจันทน์ สามารถนาํมาใช้ในการปรุงอาหาร โดยนาํไปผสมกบัขนมปัง 

เนย แฮม ไส้กรอก เบคอน เน้ือตุ๋นต่าง ๆ แกงกะหร่ี แกงมสัมัน่ นํ้ าพริกสําเร็จรูป หรือนาํไปใช้               

ในผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว ์เพื่อช่วยในการถนอมอาหาร ส่วนเน้ือผลของจนัทน์เทศก็สามารถนาํไป         
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ทาํเป็นอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายหรือรู้จกักนัมากนกั เพราะการเอาไป

แปรรูปยงัมีไม่มาก อีกทั้งรสชาติก็ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร โดยผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากเน้ือผลจนัทน์เทศจะพบ

ไดม้ากในประเทศอินโดนีเซียและสาํหรับในส่วนของเมลด็ ชาวบา้นจะนาํเมลด็ท่ีแหง้แลว้มาขดูผิว

ออก ก่อนนาํมาใชก้็กะเทาะเอาเปลือกออก แลว้เอาเน้ือในเมล็ดมาทุบให้แตกกระจาย คัว่ให้หอม 

แลว้ป่นเป็นผงใส่แกงคัว่ ทั้งแบบคัว่ไก่ คัว่หมู คัว่เน้ือ หรือใส่ในแกงกะหร่ี ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

ลูกจนัทน์เป็นผลไมท่ี้มีรสชาติแปลก คือ มีรสหวาน ร้อน สามารถนาํมาตากแห้งใชท้าํเป็น

ลูกจนักรอบ หรือนํามาเช่ือมกับนํ้ าตาลก็จะมีกล่ินหอมหวานน่ารับประทาน ส่วนเน้ือหุ้มเมล็ด                

ก็สามารถนาํมาบริโภคไดเ้ช่นกนั โดยนาํมาทาํเป็นจนัทน์ฝอย จนัทน์เทศเส้น จนัทน์ดอง จนัทน์เทศ

แช่อ่ิม จนัทน์เทศหย ีเน้ือจนัทน์เทศตากแหง้ แยมจนัทน์เทศ ฯลฯ 

อา้งอิงขอ้มูลจาก By MedThai | POSTED: 25 กมุภาพนัธ์ 2014, UPDATED: 4 สิงหาคม 2017 

 

2.3.4 โกบั๊ว หรือ ยางบง 

 

รูปท่ี 2.12 แสดงยางบง 

ท่ีมา http://www.monmai.com/ยางบง/ 

ช่ือสามัญ  ยางบง 

ช่ือพืน้เมือง   บงปง มง หมี ยางบง 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Persea kurzii Kosterm. 

ช่ือวงศ์   LAURACEAE 

http://www.monmai.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%87/
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ยางบงเป็นไมท่ี้ข้ึนอยู่ในป่าดิบแลง้ ป่าเต็งรัง เป็นไมท่ี้ไม่ผลดัใบ มีมากในบางจงัหวดัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแถบจงัหวดัมุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ในป่าดงดิบสามารถพบได้

โดยเฉพาะในแถบท่ีมีฝนตกชุกมากๆ เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง อยูใ่นวงศ ์LAURACEAC สูงเต็มท่ี

ไม่เกิน 15 เมตร ลาํตน้ตรง เปลือกตน้เรียบสีเทาแก่ ทรงตน้เป็นพุม่ แตกก่ิงกา้นมาก 

ลกัษณะของยางบง 

ไม ้เป็นไมท่ี้มีเรือนยอดเป็นพุม่กวา้งเปลือกค่อนขา้งหนาสีเทา เปลือกในมีสีขาวและสีแดง 

ใบ เป็นใบเด่ียว ข้ึนเวียนสลบัตามก่ิง ทรงรี โคนสอบ ปลายใบแหลม มีเส้นแขนงใบ 7-11 คู่ 

บางเส้นมีเส้นแยกออกดว้ย 

ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ และปลายก่ิง ดอกจะมีขนาดเลก็สีเหลือง 

ผล ทรงกลมขนาดเล็ก คลา้ยผลหวา้ เม่ือสุกจะสีดาํ มีเยื่อหุ้ม ดา้นในมีเมล็ดเด่ียว กลมเล็ก

คล้ายผลหว้า มีเยื่อหุ้มผล เมล็ดมีเมล็ดเ ด่ียว สามารถผลิตกล้าไม้ได้กล้าเดียวต่อหน่ึงผล

เส้นผา่ศูนยก์ลางของเมลด็ประมาณ 0.4 - 0.7 ซม. เปลือกเมลด็เม่ือแก่ล่อนไดผ้วิในมีนํ้ามนัเลก็นอ้ย 

ขยายพนัธ์ุ เพาะเมลด็ ตอนก่ิง ปักชาํก่ิง ข้ึนไดดี้ในทุกสภาพดิน ชอบความช้ืนและแสงแดด

ปานกลาง 

ประโยชน์ของยางบง 

เน้ือไมนิ้ยมใชไ้มบ้งทาํเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เปลือก บดให้ละเอียดผสมข้ีเล่ือยและการใชท้าํ

ธูป และผสมกาํมะถนัใชท้าํยากนัยงุไดดี้ ปกติจะใชเ้ปลือกไดเ้ม่ืออาย ุ6-7 ปี ยางไมบ้งมีนํ้ายางเมือก

ใสขาวเหมือนนมสด ใชอุ้ดรอยร่ัวต่างๆ ไดดี้ ใชเ้ป็นส่วนผสมในการทาํฟิลม์ภาพยนตร์ ในสมยัก่อน 

ใชย้างบงโอบรอบโคนเสาไมซ่ึ้งสามารถป้องกนัปลวก มอด มด เจาะกินเน้ือไม ้และยงัใชไ้มย้างบน

เป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง เช่นเดียวกบัการใชปู้นซีเมนตใ์นปัจจุบนั การแปรรูป ใชเ้ปลือก ไมบ้ง 

บดใหล้ะเอียดผสมข้ีเล่ือยและการใชท้าํรูปและผสมกาํมะถนัใชท้าํยากนัยงุไดดี้ ปกติจะใชเ้ปลือกได้

เม่ืออาย ุ6-7 ปี 
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2.3.5 นํา้มันหอมระเหยมะกรูด  

 

รูปท่ี 2.13 แสดงนํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด 

ท่ีมา https://idofragrance.com/ 

ช่ือท่ัวไป   นํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด(เขียว) Kapffir Lime Essential Oil 

ช่ือวทิยาศาสตร์    Citrus Hystrix 

นํ้ ามนัหอมระเหยกลัน่จากผิวมะกรูดไทย มีลกัษณะใสมีสีเหลืองอ่อนๆ กล่ินหอมสดช่ืน

เฉพาะตวัมีคุณสมบติัทางสมุนไพรมากมาย ช่วยรักษาอาการปวดระคายเคือง และอาการผิวหนัง

อกัเสบต่างๆ ไดดี้ ทางอโรมาช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ช่วยให้นอนหลบัง่ายข้ึน กระจายนํ้ ามนั

หอมระเหยในอากาศใหส้ะอาดสดช่ืน ป้องกนัการติดเช้ือ ทาเดินหายใจ ผสมในตวัครีมหรือโลชัน่

ใช้ทาบาํรุงให้ชุ่มช่ืนนุ่มเนียน มีคุณสมบติัในการช่วยทาํให้ผมดกดาํเป็นเงางาม น้ิมสลวย รักษา

อาการคนัศรีษะ ป้องกนัรังแค มะกรูดมีสรรพคุณในการไล่แมลง เพราะในมะกรูดมีนํ้ ามนัหอม

ระเหย Cilronellal อยูจ่าํนวนมาก ทั้งท่ีผิวและใบ รวมทั้งยงัมีกรดซิตริกในนํ้าของผลมะกรูด และยงั

มีสารประกอบอินทรียอ่ื์น ๆ เช่น Sabinene Citronrllyl-Flortate, Citronella ,Linalool, Lso – pulegol 

ซ่ึงช่วยขบัไล่แมลงต่างๆรวมทั้งยงุไดอ้ยา่งดี 

นํ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูดเป็นการนาํเอามะกรูดมาสกดัออกเป็นนํ้ามนัหอมระเหย เพื่อ

ใชใ้นกิจการของสปา มะกรูดท่ีสกดัออกมาจะให้นํ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีกล่ินหอม ซ่ึงสามารถนาํมา

บรรจุขวดเกบ็ไวไ้ดแ้ละยงัหาซ้ือไดท้ัว่ไปตามทอ้งตลาด ดว้ยกล่ินหอมสมุนไพรสไตลธ์รรมชาติ จึง

ทาํให้กล่ินหอมๆ ของมะกรูด กลายเป็นอีกกล่ินยอดนิยม ซ่ึงนอกจากผลสดๆ จะมีประโยชน์             

https://idofragrance.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2/
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หลายอยา่ง ไม่วา่จะนาํผิวมะกรูดมาซอยใส่ในอาหารคาวต่างๆ แลว้ ผลมะกรูดก็ยงันาํมาใชด้บักล่ิน

ไดดี้อีกดว้ย ส่วนนํ้ามะกรูดกย็งัช่วยในการรักษาฝ้า กระ และช่วยใหชุ่้มคอไดอี้กดว้ย  

สรรพคุณท่ีหลากหลายจึงมีการนาํมะกรูดมาสกดัเป็นนํ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด ท่ีช่วย

ในเร่ืองของความสดช่ืนและการผ่อนคลายไดเ้ป็นอย่างดี ผิวของผลมะกรูดเป็นส่วนท่ีมีกล่ินหอม

มากท่ีสุด เพราะเป็นยาดีในการบาํรุงหัวใจจากการบอกเล่าในตาํราสมุนไพรโบราณของไทย                   

ซ่ึงวิธีการทาํก็ไม่ยุ่งยากเพราะคั้นเอานํ้ าจากผิวมะกรูดสดๆ มาผสมกับนํ้ าสะอาด แลว้นํามาด่ืม

ตามปกติ เม่ือด่ืมนํ้ ามะกรูดเป็นประจาํจะทาํให้ผูด่ื้มมีความสดช่ืน สดใส สมองปลอดโปร่ง และ

หวัใจเตน้เป็นจงัหวะสมํ่าเสมอ เหมาะสาํหรับผูท่ี้มีอาการผดิปกติทางหวัใจอยา่งมาก  

สาํหรับการทาํนํ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด กใ็ชก้ล่ินจากผวิของมะกรูด เป็นการนาํผวิของ

มะกรูดมาสกดัเป็นนํ้ ามนัซ่ึงกล่ินจากผิวของผลมะกรูด จะช่วยให้ผูท่ี้ไดรั้บกล่ินมีความรู้สึกผ่อน

คลายความตึงเครียดไดม้าก โดยเฉพาะในธุรกิจสปา และมีการเรียกนํ้ ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด   

ว่าเป็น “รีแล็คซ่ิง มาซซาจ ออยล์”  (Relaxing Massage Oil) หรือนํ้ ามนันวดเพื่อให้เกิดความผ่อน

คลายนัน่เอง ซ่ึงเป็นกล่ินยอดนิยมนอกเหนือจากกล่ินหอมของดอกไมช้นิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่ิน

ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกกระดงังา ฯลฯ  ยงันาํกล่ินหอมมาจากส่วนต่างๆของพืชอย่างรากไม ้

เปลือกไม ้หรือเมลด็พืช ซ่ึงลว้นแต่เป็นกล่ินหอมท่ีเกิดจากผลผลิตทางธรรมชาติทั้งส้ิน การสกดัเอา

พลงักล่ินหอมของผิวมะกรูดออกมาแปรรูปเป็นนํ้ าหอมระเหย  รวมถึงสมุนไพร และดอกไมห้ลาก

ชนิดนั้นเป็นท่ีนิยมมาก เป็นนํ้ามนัหอมระเหยท่ีเราเรียกวา่ “ไทย อโรมา ออยล ์” ซ่ึงมีคุณภาพไม่แพ้

นํ้ามนัหอมระเหยจากต่างประเทศ ในธุรกิจสปานํ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด และกล่ินอ่ืนๆ เป็นส่ิง

สําคญัท่ีมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศ และทาํให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย สบายสดช่ืน เรียกว่า               

กล่ินหอมๆ เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในสถานบริการสปา  ทั้งยงัมีแนวโนม้วา่จะมีความสาํคญัมากข้ึน 

ปัจจุบนัมีเทคโนโลยเีก่ียวกบักล่ินหอมใหม่ๆเกิดข้ึน ทาํใหน้ํ้ ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูดยงัคงความ

นิยมต่อไป ปัจจุบนัมีการศึกษาเก่ียวกบัสรรพคุณและความปลอดภยัในการใช้มะกรูดเพื่อบาํรุง

สุขภาพและความสวยความงามค่อนขา้งน้อย แมก้ารบริโภคมะกรูดในอาหารและการใชม้ะกรูด

โดยทัว่ไปอาจไม่เป็นอนัตรายรุนแรงต่อร่างกายหากใชอ้ยา่งถูกวิธีและเหมาะสม  
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2.4 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

นางชนาภรณ์ ช่วยบา้น นางศิรินภา ปาอินทร์,นายชิติพทัธ์ ศรีพรม,นายสิทธิชยั ไชยมงคล,

นายศกัด์ินรินทร์ สืบใจถา (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสมุนไพรดบักล่ินสีทาบา้น มีวตัถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการดบักล่ินสีทาบา้นระหวา่งตะไคร้,กระเพรา,ใบมะกรูด ชนิดใด

ดบักล่ินไดผ้ลดีกวา่กนั สรุปผลการทดลองไดว้า่ตะไคร้มีประสิทธิภาพในการดบักล่ินของสีทาบา้น

ไดดี้ท่ีสุดเพราะตะไคร้ จากใบซ่ึงมีสาร citral และเมนทอล เป็นส่วนประกอบหลกั สามารถออก

ฤทธ์ิยบัย ั้งกล่ินได ้โดยการดูดซึม กล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์กล่ินฉุนของสารเคมีต่างๆ และสร้างกล่ินท่ี

มีความหอมเขา้มาแทนท่ีกล่ินต่างๆเหล่าน้ี ไดเ้ราจึงนิยมนาํตะไคร้มาดบักล่ินต่างๆได ้

 ดร. ปทุมทิพย  ปราบพาล (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การผลิตลูกหอมสมุนไพรไล่แมลง

และขจดักล่ินอบั มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตลูกหอมสมุนไพรแทนแนฟทาลีน ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่

ชนิดของพืชให้สารเพกติน ไดแ้ก่ ส้มโอ มะกรูด มะนาว และส้มซ่า อตัราส่วนโดยวสัดุให้กล่ิน

ระหว่าง พิมเสน : การบูร : ตะไคร้หอม ไดแ้ก่ 1:1:1, 0:2;1, 2:0:1 และ 1.5:1.5:0 อตัรส่วนโดยวสัดุ

ข้ึนรูประหว่าง ผงกานพลู : ผงอบเชย : ผงยางบง ได้แก่ 1:1:0.125, 1:1:0.250, 1:1:0.375 และ 

1:1:0.500 โดยออกแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์ ผลจากการคาํนวณสถิติพบว่าอตัราส่วนโดย

วสัดุใหก้ล่ินมีผลต่อความหนาแน่นและความแขง็ของลูกหอมสมุนไพร อตัราส่วนโดยวสัดุใหก้ล่ิน

กับชนิดพืชให้สารเพกตินมีผลต่อค่าร้อยละการระเหิด และ ปริมาณสารยูจินอลของลูกหอม

สมุนไพร 

นางสาวสัตตรัตน์ อภิชนเอกสิทธ์ิ (2560)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองลูกหอมขจดักล่ินภายในชกั

โครก มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับทางโรงแรม นําของเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิด

ประโยชน์ เพื่อขจดักล่ินอนัไม่พึงประสงคใ์นหอ้งนํ้าของโรงแรม ผลวิจยัพบวา่ลูกหอมขจดักล่ินไม่

พึงประสงคภ์ายในชกัโครกสามารถช่วยลดกล่ินไม่พึงประสงคไ์ดท้าํใหใ้นหอ้งพกั นั้นไม่มีกล่ินไม่

พึงประสงคแ์ละภายในชกัโครกมีความสะอาด ไม่มีคราบฝังแน่น 

 



 

บทที่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1. ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โลโกอ้นนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท แอนด ์สปา 

ท่ีมา https://anantara.com 

 

ช่ือ              : โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท  

ตั้งอยูเ่ลขท่ี        : 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย  

เบอร์โทรศพัท ์  : 02-344-4000  

เบอร์แฟกซ์        : 02-344-4111  

อีเมล ์                 : bangkokriverside@anantara.com  

เวบ็ไซต ์            : www.bangkok-riverside.anantara.co.th 

โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซค ์กรุงเทพฯ รีสอร์ทเป็นโรงแรม 5 ดาว ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตก

ของแม่นํ้ าเจา้พระยา ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิราวๆ 45 นาที ทางโรงแรมบริการรับส่งทางเรือ 

โดยเรือจะออกจากโรงแรมทุกๆ 20 นาที โรงแรมแห่งน้ีไดมี้การให้บริการหลากหลายรูปแบบ

ให้บริการห้องพกัจาํนวน 396 ห้อง ตัวห้องรวมความเรียบง่ายหรูหราของสไตล์ไทยกับเอเชีย          

เข้าด้วยกัน ออกแบบด้วยกล่ินอายความเป็นไทย และยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ                          

สปาทรีทเมนตบ์รรยากาศเงียบสงบของสวนส่วนตวัภายในโรงแรม ทั้งยงัมีหอ้งอาหารและบาร์ ท่ีมี

ประเภทอาหารแตกต่างกนัถึง 12 หอ้งอาหาร สาํหรับหอ้งอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือ หอ้งอาหาร 

The Market ซ่ึงเป็นหอ้งอาหารท่ีใชส้าํหรับการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟตใ์นช่วงเชา้ 

https://anantara.com/
http://www.bangkok-riverside.anantara.co.th/
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรม 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/ 

การเดินทาง : อนนัตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์รีสอร์ทแอนดส์ปา ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของ

แม่นํ้ าเจ้าพระยา ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิราวๆ 45 นาทีอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสะพาน           

ตากสินเพียงแค่ 30 นาทีโดยการเดินทางทางเรือ เช่ือมต่อกบัสถานท่ีต่างๆ ในเมืองไดอ้ยา่งง่ายดาย 

เรือขา้มฟากใหบ้ริการฟรีและออกจากสะพานตากสินและรีสอร์ททุกๆ 20 นาที 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

3.2.1 ประเภทหอ้งพกั  

หอ้งดีลกัซ์ตั้งอยูใ่นทั้ง 3 ตึกหลกัท่ีโรงแรมริมนํ้าในกรุงเทพมหานคร ตวัหอ้งรวมเอาความ

เรียบง่ายหรูหราสไตล์เอเชียเขา้ดว้ยกนั พบไดใ้นพื้นท่ีซ่ึงปรับภูมิทศัน์ไวอ้ย่างไร้ท่ีติในรีสอร์ท              

ในแต่ละหอ้งท่ีกวา้งขวาง ดีไซน์แบบไทยบรรยากาศความเงียบสงบในเมือง ขบัสีสันดุจอญัมณีของ

ผา้ไหมไทยและสีนํ้ าตาลอบอุ่นของพื้นไมแ้ขง็ให้เรืองรอง สามารถมองเห็นสวนหรือแม่นํ้ าไดจ้าก

ระเบียงส่วนตวั และเคร่ืองเรือนไมส้ะทอ้นสีสนัและใหค้วามรู้สึกดัง่เรือนไทยดั้งเดิม  

         3.2.1.1 หอ้งดีลกัซ์พรีเมียร์กาเดน้ (Deluxe Premier Garden Room) ขนาดหอ้ง 38ตร.ม 

เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรือ เตียงคู่ 2 เตียง เพลิดเพลินกบัวิวใจกลางเมืองหรือสวนจากระเบียง

ส่วนตวั หรือผอ่นคลายภายในหอ้งนอนท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามหอ้งพกัสะทอ้นถึงวฒันธรรม

ไทยโบราณในแนวแอ็บสแตรกตท่ี์ดูทนัสมยั บานกระจกติดไฟแบคไลท ์แผ่นจารึกแกะสลกั และ

ความอบอุ่นของพื้นไมม้ะค่าเน้ือแขง็ท่ีทาํใหส้มดุลกนัดว้ยความอ่อนนุ่มของผา้ไหมไทยงามวิจิตร  

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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รูปท่ี 3.3 Deluxe Premier Garden Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/ 

 

3.2.1.2 จูเนียร์พรีเมียร์สวีท (Junior Premier Suite Room) ขนาดหอ้ง 46 ตร.ม.เตียง

ขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียงเพลิดเพลินกบัความสะดวกสบายสุดหรูหราไดจ้าก

ระเบียงส่วนตวัและผ่านหนา้ต่างท่ีสูงจากพื้นจรดเพดาน พร้อมทั้งจิตรกรรมไทยท่ีงดงาม

ริมฝ่ังแม่นํ้ าแห่งน้ีในสไตล์ร่วมสมยัศิลปะไทยขนานแทอี้กทั้งผลงานแผ่นจารึกแกะสลกั

แบบโบราณ การออกแบบภายใน โดดเด่นดว้ยเพดานสูงพร้อมไฟอพัไลท ์และตกแต่งอยา่ง

มีรสนิยมดว้ยเกา้อ้ีโซฟาและโต๊ะเขียนหนังสือภายในห้องสวีท ห้องนํ้ าปูดว้ยพื้นหินอ่อน

มอบพื้นท่ีขนาดใหญ่และส่ิงอาํนวยความสะดวกสุดหรูหรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 Junior Premier Suite Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/ 

 

 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/
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3.2.1.3 ห้องดีลกัซ์พรีเมียร์ริเวอร์วิว (Deluxe Premier River View Room) ขนาด

ห้อง 38 ตร.ม.เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียง พบกบัวิวแม่นํ้ าเจา้พระยาอนั

งดงามท่ีเป่ียมเสน่ห์ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร รู้สึกสดช่ืนไปกบัระเบียงส่วนตวัหลีกหนี

ความวุน่วายในหอ้งพกัสไตลไ์ทยร่วมสมยั ตกแต่งดว้ยแผน่จารึกแกะสลกั และพื้นไมม้ะค่า             

เน้ือแขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 Deluxe Premier River View Room 

ท่ีมา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room/ 

3.2.1.4 ห้องดีลักซ์พรีเมียร์ริเวอร์ฟร้อนท์ (Deluxe premier River Front Room)

ขนาดหอ้ง 38ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียง ตั้งอยูริ่มฝ่ังนํ้าไดอ้ยา่งยอด

เยี่ยม โดยหันหนา้เขา้หาแม่นํ้ าเจา้พระยาภายในห้องไดรั้บการตกแต่งในแบบไทยโบราณ

และงามสง่าดว้ยพื้นไมม้ะค่าเน้ือแข็ง ผา้ไหมงามวิจิตร แผ่นจารึกแกะสลกั เฝ้าดูชีวิตบน

สายนํ้าอนัเก่าแก่ หอ้งนํ้าปูหินอ่อนเติมความสดช่ืนภายใตฝั้กบวัแบบเรนชาวเวอร์  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 Deluxe premier River Front Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverfront-room/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room/
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3.2.1.5 ห้องแฟมิล่ีสวีท (Family Suite Room) ขนาดห้อง 46 ตร.ม. เตียงขนาดคิง

ไซส์ 1 เตียงและเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง เหมาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวท่ีมีสมาชิก               

3 ท่านเพลิดเพลินกบัความสะดวกสบายภายในห้องแฟมิล่ีสวีทท่ีมีระเบียงส่วนตวั พร้อม

การตกแต่งดว้ยภาพวาดแบบไทยอนังดงามท่ีมอบความรู้สึกในสไตล์ท่ีทนัสมยัของท่ีพกั

สุดหรูริมแม่นํ้า ตกแต่งดว้ยศิลปะไทยขนานแท ้แผน่จารึกแกะสลกัแบบโบราณและการจดั

วางโซฟาเหมาะสาํหรับครอบครัวในการใชเ้วลาร่วมกนั  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 Family Suite Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/ 

3.2.1.6 จูเนียร์พรีเมียร์ริเวอร์วิวสวีท (Junior premier River View Suite Room)

ขนาดห้อง 46 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรือเตียงคู่ 2 เตียง ช่ืนชมทิวทศัน์อนังดงาม

จากระเบียงส่วนตวัพร้อมทั้งการตกแต่งภายในท่ีนาํเสนอจินตนาการในสไตล์ร่วมสมยั

วฒันธรรมไทยอนัเป็นอมตะบนแผน่จารึกแกะสลกัแบบโบราณ ประทบัใจเคร่ืองเรือนสวย

สง่า หอ้งนํ้าท่ีปูดว้ยพื้นหินอ่อนมอบพื้นท่ีขนาดใหญ่และส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัหรูหรา

สาํหรับคู่รัก เพลิดเพลินกบัการผอ่นคลายไปกบัลมริมฝ่ังนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 Junior premier River View Suite Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/
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3.2.1.7 อนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท (Anantara River Front Suite Room) ขนาด

หอ้ง 108 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ 1 เตียงหรือ เตียงคู่ 2 เตียงห้องสวีทน้ีเสนอทิวทศัน์ท่ีเป่ียมไป

ดว้ยเสน่ห์ท่ีจะหาชมไดจ้ากโรงแรมริมแม่นํ้ าในกรุงเทพมหานครแห่งน้ี สามารถช่ืนชมวิว

โดยรอบของสวนเขียวขจี แม่นํ้ าเจา้พระยา และทิวทศัน์ของตวัเมืองไกลสุดสายตาไดจ้าก

ระเบียงแบบโคง้หอ้งนอนปูพรมประกอบดว้ยงานหตัถกรรมไทยอนังามสง่า  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 Anantara River Front Suite Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/ 

3.2.1.8 ครูซสเตทรูม (Cruise Stater Room) หน่ึงในสองห้องพักท่ีได้รับการ

ออกแบบอย่างหรูหราโดยมีห้องนํ้ าในตวับนเรืออนันตราดรีมซ่ึงเป็นเรือบรรทุกขา้วอายุ 

100 ปีอนังดงาม เสริมดว้ยการตกแต่งอนัวิจิตร ผ่อนคลาย ในเลานจก์ลางแจง้ล่องผา่นวดัท่ี

สวยงาม พร้อมหอ้งนํ้าแบบส่วนตวั เคร่ืองปรับอากาศแยกภายในหอ้งพกัแต่ละหอ้ง พบกบั

บาร์เตม็รูปแบบและครัวบนเรือ เพิ่มความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 Cruise Stater Room 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/ 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/
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3.2.2 ส่ิงอาํนวยความสะดวกกิจกรรมและความบนัเทิง  

         อนันตราสปาพบกบัโอเอซิสภายในสถานท่ีพกัผ่อนอนัเงียบสงบหลีกเร้นจากโลก

ภายนอกเขา้สู่การเดินทางท่ีสุขสดช่ืนทางเดินผ่านทิวทศัน์ร่ืนรมยน์าไปสู่ห้องทรีทเมนตส์วีทส่วน

ตวั 9 ห้อง อนันตราสวีท 2 ห้องสําหรับคู่รักโดยมีอ่างอาบนํ้ าขนาดใหญ่อยู่ภายใน สวนส่วนตวั

ภายนอกมีฝักบวัแบบเรนชาวเวอร์แปลกตา และศาลาไทยเพื่อรับประทานอาหารแสนอร่อยของสปา 

ห้องดีลกัซ์ 4 ห้องสําหรับแขกท่ีมาใชบ้ริการท่านเดียวและคู่รักโดยมองเห็นวิวสวน ขณะท่ีห้องดี

ลกัซ์อีก 3 ห้อง มีพื้นท่ีรายรอบสําหรับการนวดแบบไทยให้มือนวดช่วยบรรเทาความตึงเครียด

ร่างกายและจิตใจการนวดบาํบดัรักษาแผนไทยโบราณแบบองคร์วมและเทคนิคร่วมสมยั  

3.2.2.1 ซิกเนเจอร์สปาบาํรุงรักษาดว้ยบริการขดัผิวดว้ยขา้วผิวไดรั้บการทาํความสะอาด

และขดัดว้ยสครับซ่ึงเป่ียมดว้ยสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ รวมถึงวิตามินอีและบีสร้างความชุ่มช่ืน             

การนวดตวัทัว่เรือนร่างผสานเอานํ้ ามนัรําขา้วปรุงพิเศษเขา้กบัเทคนิคการยืดเส้นและกดจุด พร้อม

ขา้วประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายความตึง ความเจ็บปวดและความเครียด อนนัตรา ซิกเนเจอร์เฟเชียล 

บริการนวดหนา้ผสาน 

3.2.2.2 อนนัตรา ซิกเนเจอร์ มาสสาจนํ้ ามนัปรุงพิเศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ผสมผสานเขา้กบั

การเคล่ือนไหวเฉพาะตวั กระตุน้การไหลเวียน ให้ความผ่อนคลายลํ้าลึกและฟ้ืนคืนกระแสพลงั 

หรือปราณ ไปพร้อมๆกบัเส้นทางเดินของพลงัและโลหิต  

3.2.2.3 สครับขา้วหอมสีนิลเพื่อความสะอาดลํ้าลึกผงขา้วหอมสีนิลท่ีไม่ผ่านการฟอกขาว

นั้นอุดมไปดว้ยสารต่อตา้นอนุมูลอิสระเพื่อช่วยชาํระลา้งส่ิงสกปรกจากผิว รวมถึงวิตามินอีและบี           

ท่ีช่วยฟ้ืนคืนสภาพผิว นํ้ ามนัหอมระเหยโรสแมร่ีและกาํยานช่วยบรรเทาความเหน่ือยลา้ทางใจและ

ความตึงเครียดของระบบประสาท และนํ้ ามนัรําขา้วมอบความรู้สึกเรียบเนียนดุจแพรไหมและคืน

ความอ่อนนุ่มใหแ้ก่ผวิ  

3.2.2.4 นวดประคบขา้วแบบตะวนัออกนํ้ามนัรําขา้วปรุงพิเศษส่งมอบสุขภาพท่ีดีแบบองค์

รวมผา่นนํ้ามนัหอมระเหยบาํบดั เทคนิคการยดืเส้นและกดจุดแบบพิเศษรวมถึงการประคบขา้วร้อน

ช่วยลดความตึงของกลา้มเน้ือ ความปวดเจบ็และความเครียดเพื่อสร้างความผอ่นคลายอยา่งลํ้าลึก 
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รูปท่ี 3.11 Anantara Spa 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/spas.aspx 

 

3.2.3 หอ้งอาหารและบาร์  

3.2.3.1 เบนนิฮานา (Benihana) ห้องอาหาร สไตล์ญ่ีปุ่นเทปันยากิสเต็กเฮาส์แบบ

ญ่ีปุ่นช่ือดังอย่างเบนิฮานาให้บริการอาหารชั้นเลิศและความบันเทิงสมกับช่ือเสียงอนั

ยาวนาน ต่ืนตาต่ืนใจเม่ือเชฟส่วนตวัเตรียมอาหารทะเล เน้ือสัตวแ์ละผกั แลว้ย่างจนได ้              

ท่ีตรงหนา้โต๊ะอาหาร ซูชิ ซาชิมิป้ันดว้ยมือและอาหารทะเลสดรสเลิศท่ีซูชิบาร์ท่ีนิยมทานคู่

กบัคอลเลคชัน่สาเกชั้นยอดและค็อกเทลสไตล์ญ่ีปุ่น สนุกสนานไปกบัการแสดงวิธีปรุง            

เทปันยากิท่ีหอ้งอาหารเบนิฮานาแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 Benihana 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/ 

 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/spas.aspx
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/
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3.2.3.2 บริโอ (Brio) หอ้งอาหาร สไตล ์อิตาเล่ียน พาสตา้โฮมเมดสด พิซซ่าจากเตา

ถ่าน อาหารเรียกนํ้ ายอ่ยแบบอิตาเลียนรสเลิศ ทั้งหมดเสิร์ฟอยูใ่นบรรยากาศแบบวิลลาทสั

คานีท่ีน่าหลงใหล การตกแต่งดว้ยดินเผาและหินทรายท่ีบริโอนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจาํลอง

บรรยากาศชนบทในอิตาลี ขบัให้เด่นดว้ยสีสันสบายตาซ่ึงให้ความรู้สึกเหมือนห้องครัว

แบบอิตาลี เติมเต็มม้ืออาหารของท่านดว้ยไวน์จากคอลเลคชั่นมากมายของเรา ปิดทา้ย

ประสบการณ์สุดยอดดว้ยของหวาน กาแฟอิตาลีเขม้ขน้หรือกรัปปาแบบดั้งเดิม  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 Brio 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/ 

3.2.3.3 เทรเดอร์วิคส์ (Trader-Vic’s) มีช่ือเสียงทัว่โลกมากกว่า 75 ปี ให้บริการ

อาหารภาคพื้นแปซิฟิกท่ีดีท่ีสุด รวมถึงอาหารอนัเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงปรุงบนเตาถ่านแบบจีน

แห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ด่ืมดํ่ากับทศันียภาพเงียบสงบของสายนํ้ าไดจ้ากระเบียง              

ริมแม่นํ้ าดว้ยค็อกเทลไหมไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเทรเดอร์วิคส์ เพลิดเพลินกบัอาหาร

เลิศรสซ่ึงเสริมดว้ยการเล่นดนตรีสด รวมถึงบรรยากาศของห้องอาหารสไตล์หมู่เกาะใน

มหาสมุทรแปซิฟิกและสวนตน้ไมเ้มืองร้อนริมนํ้า 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 Trader-Vic’s 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/trader-vic-s 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/
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3.2.3.4 ห้องอาหารริเวอร์ไซด์เทอร์เรซ (Riverside Terra) เปิดประสบการณ์ใหม่

กบัดินเนอร์ม้ือคํ่าริมแม่นํ้ าเจา้พระยาพร้อมชมการแสดงโชวน์าฏศิลป์ไทย ประกอบแสง           

สี เสียง ชุดหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉาสุดตระการตา อ่ิมอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์อาหาร

นานาชาติท่ีจดัเรียงสวยงามจากทัว่ทุกมุมโลกในแบบครัวเปิดรวมไปถึงเมนูอาหารไทย         

ตน้ตาํรับข้ึนช่ือ พบกบัอาหารทะเลสดๆ และอีกมากมาย ปิดทา้ยอาหารม้ือคํ่าดว้ยผลไม ้

ประจาํฤดูกาล ขนมเคก้ เบเกอร่ี ทุกคํ่าคืนท่ีหอ้งอาหาร ริเวอร์ไซด ์เทอร์เรซ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 หอ้งอาหารริเวอร์ไซดเ์ทอร์เรซ 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/riverside-terrace/ 

3.2.3.5 เดอะมาร์เก็ต (The Market) สร้างสรรคเ์มนูอาหารนานาชาติอนัเอร็ดอร่อย 

เปิดให้บริการสําหรับม้ือเช้า เร่ิมตน้วนัใหม่ดว้ยม้ือเช้ามองเห็นวิวแม่นํ้ า นั่งบนระเบียง

กลางแจง้เยน็สบาย หรือเพลินใจไปกบัทิวทศัน์ผา่นหนา้ต่างบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดาน

ท่ีหอ้งรับประทานอาหารดา้นในของหอ้งอาหาร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 The Market 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/the-market 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/the-market
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3.2.3.6 ลอยนํ้ าบาร์ (Loynam Bar) เพลินไปกับบรรยากาศสบายๆ และอาหาร            

ไดท้ั้งขณะท่ีแช่อยูริ่มสระวา่ยนํ้าหรือเม่ือเดินข้ึนจากสระท่ีลอยนํ้าบาร์ รับคอ็กเทลเพื่อความ

สดช่ืนพร้อมกบัของวา่งทั้งแบบไทยและนานาชาติไดท่ี้ริมสระวา่ยนํ้าท่ีมีตน้ไมเ้มืองร้อน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.17 Loynam Bar 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/loy-nam-bar/ 

 

3.2.3.7 ลองเทลบาร์ (Longtail Bar) ช่ืนชมพระอาทิตยต์กท่ีฉายแสงอยู่บนแม่นํ้ า

เจา้พระยาไดจ้ากท่าท่ียืน่ออกไปยงัแม่นํ้าเจา้พระยา คอ็กเทลรสดีและเมนูบาร์บีคิวจานเดียว

ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัสาํหรับอาหารคํ่าใตแ้สงเทียนสุดแสนโรแมนติกหรือการนัง่ด่ืมสบาย  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 Longtail Bar 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/longtail-bar 

 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/longtail-bar
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3.2.3.8 คาเฟ่นูเมโร อูโน (Numero Uno Cafe) ฝันท่ีเป็นจริงของคนรักช็อกโกแลต 

นูเมโร อูโนมีช็อกโกแลตมากกวา่ 100 ชนิด เคก้แสนอร่อยและขนมอบรสเยีย่ม นอกจากน้ี

ยงัมีเมนูกาแฟกลมกล่อมและช็อกโกแลตร้อนหอมละมุน แซนดว์ิชสไตลเ์ดลีรวมถึงอาหาร

ตะวนัตกและเอเชียทาํให้นูเมโร อูโนเป็นสถานท่ีท่ีจะนึกถึงเป็นอนัดบัแรกสําหรับอาหาร

วา่งและอาหารทานเล่น  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.19 Numero Uno Café 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/numero-uno-caf-/ 

3.2.3.9 เรือมโนราห์ (Manohro Cruises) เรือมโนราห์ให้บริการอาหารไทยม้ือคํ่า

เลิศรส ดว้ยประสบการณ์มิรู้ลืมในการรับประทานอาหารริมแม่นํ้ าในกรุงเทพมหานคร 

ขณะท่ีล่องเรือบนแม่นํ้าเจา้พระยา เรือมโนราห์ซ่ึงเคยเป็นเรือไมบ้รรทุกขา้วแสดงถึงความ

อลงัการในความเก่าแก่ไดเ้ป็นอยา่งดี มอบประสบการณ์ 3 ชัว่โมงในการทานอาหารชั้นดี

และช่ืนชมวฒันธรรมขณะท่ีด่ืมดํ่ารสชาติและสถานท่ีท่ีวิจิตรงดงามท่ีสุดในกรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.20 Manohra Cruises 

ท่ีมา  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruises 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/numero-uno-caf-/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruises
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

 

รูปท่ี 3.21 William E Heinecke, Founder and Chairman, Minor Group 

ท่ีมา  Anantara riverside Bangkok resort and spas (2559) 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับหมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ     : นางสาวษิวภรณ์    พฤกษวิบูลย ์

แผนกท่ีปฏิบติังาน  : Canteen 

ตาํแหน่ง      :  Trainee 

สถานท่ีปฏิบติังาน  : หอ้งอาหารริมนที 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ช่วงเชา้จดัเตรียมอาหาร เติมอาหาร และดูแลทาํความสะอาด  

- ลา้งทาํความสะอาดไลน์บุฟเฟต ์และทาํความสะอาดเคร่ืองกาแฟ  

- จัดเตรียมผกัสลดั ผลไม้ สําหรับจัดเรียงบน Line Buffet ทุกเช้าจะต้องมีผกัสลดั และ             

ผกัสลดัตม้ วางบนไลน์ 8 ชนิด นํ้ าสลดั 3 อยา่ง สาํหรับผลไม ้จดัเรียงบนไลน์ 3 ชนิดเป็นผกัผลไม้

พร้อมรับประทาน 

- ช่วงอาหารของม้ือกลางวนั จะเปิดให้บริการ เวลา 10.30 – 14.00 น. คอยเติมอาหาร ดูแล 

ความสะอาด 

- หลงัจากช่วงม้ือกลางวนั จะปิดให้บริการเวลา 14.00 น. ลา้งทาํความสะอาดไลน์บุฟเฟต ์

และทาํความสะอาดเคร่ืองกาแฟ 

- จดัเตรียมงานผกัต่างๆ สาํหรับไลน์บุฟเฟตข์องในวนัถดัไป 
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ช่ือ – สกลุ      : นางสาววรดา     พินบริสุทธวงศ ์

แผนกท่ีปฏิบติังาน  : Canteen 

ตาํแหน่ง      : Trainee 

สถานท่ีปฏิบติังาน  : หอ้งอาหารริมนที 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ช่วงเชา้จดัเตรียมอาหาร เติมอาหาร และดูแลทาํความสะอาด  

- ลา้งทาํความสะอาดไลน์บุฟเฟต ์และทาํความสะอาดเคร่ืองกาแฟ  

- จัดเตรียมผกัสลดั ผลไม้ สําหรับจัดเรียงบน Line Buffet ทุกเช้าจะต้องมีผกัสลดั และ               

ผกัสลดัตม้ วางบนไลน์ 8 ชนิด นํ้ าสลดั 3 อยา่ง สาํหรับผลไม ้จดัเรียงบนไลน์ 3 ชนิดเป็นผกัผลไม้

พร้อมรับประทาน 

- ช่วงอาหารของม้ือกลางวนั จะเปิดให้บริการ เวลา 10.30 – 14.00 น. คอยเติมอาหาร ดูแล 

ความสะอาด 

- หลงัจากช่วงม้ือกลางวนั จะปิดให้บริการเวลา 14.00 น. ลา้งทาํความสะอาดไลน์บุฟเฟต ์

และทาํความสะอาดเคร่ืองกาแฟ 

- จดัเตรียมงานผกัต่างๆ สาํหรับไลน์บุฟเฟตข์องในวนัถดัไป 
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ช่ือ – สกลุ     : นายปรัชญา    ชองขนัปอน        

แผนกท่ีปฏิบติังาน  : Butchery Kitchen 

ตาํแหน่ง      : Trainee 

สถานท่ีปฏิบติังาน   : Butchery  Kitchen 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- เตรียมเน้ือ (Beef) ตดัมดัและเส้นเอน็ออกตกแต่งใหส้วยงาม แลว้นาํไปหัน่ใหไ้ดข้นาด

180-200 กรัม 

- จดัเน้ือใส่อุปกรณ์แลว้นาํไปส่งใหค้รัวร้อน เพื่อนาํไปเป็นเมนูอาหารใหก้บัลูกคา้ท่ีสั่งเขา้

มาเพื่อรับประทาน 

- จดัตลาดของครัว Butchery เกบ็พวกเน้ือหมู เน้ือ อกและสโพกไก่ และจาํพวกอาหารทะเล 

เขา้มาในครัวแลว้แยกเป็นถาดใหแ้ต่ละครัว เพราะการจะเบิกของแต่ละอยา่งตอ้งผา่นครัว Butchery 

(ยกเวน้ นํ้า ผกั และผลไม)้ ซ่ึงในแต่ละครัวตอ้งมีใบสั่งซ้ือวา่สั่งมาอยา่งละเท่าไหร่ การจดัตลาดของ 

จะทาํใหก้ารเบิกของไม่ยุง่ยากและเป็นไปตามกระบวนการของโรงแรม 

- หมกัเน้ือ การหมกัเน้ือจะเป็นเน้ือไก่ ซ่ึงเป็นการเตรียมงานของครัวอินเดีย การจดัการหมกั

เน้ือตอ้งใชเ้คร่ืองปรงของครัวอินเดียเพื่อใหไ้ดร้สชาติท่ีแตกต่างออกไปไม่เหมือนการหมกัเน้ือแบบ

ของวตัถุดิบไทย เชฟจากครัวอินเดียจะเป็นผูท่ี้ปรุงการหมกัแลว้มาใหค้รัว Butchery มาเตรียมไวใ้น
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ตูเ้ยน็ เน่ืองจาก Butchery มีตูเ้ก็บอุณหภูมิไว ้อาหารจะไดไ้ม่เสียรสชาติ และเม่ือถึงเวลาตอ้งใชใ้น

งานจะนาํไปใหเ้ชฟอินเดียเพื่อดาํเนินการจดัเตรียมเสิร์ฟใหก้บัลูกคา้ 

- สไลด์ หมูและไก่ โดยดูในใบสั่งของ ท่ีเชฟตอ้งการ เช่น หมูสไลด์ 4 กิโลกรัม เชฟก็จะ

เบิกเน้ือหมูมาเพื่อทาํการสไลดม์อบใหน้กัศึกษาจดัการในส่วนของการสไลด ์เม่ือไดต้ามท่ีตอ้งการ 

เชฟจะมาตรวจสอบของท่ีไดส้ัง่ไว ้แลว้นาํกลบัเป็นรายการอาหารใหก้บัลูกคา้เพื่อรับประทาน 

- การลา้งครัวและตูเ้ยน็ ในแต่ละ 1 เดือนจะมีการลา้งครัวและตูเ้ยน็ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการ                 

ทาํความสะอาดและไม่เก็บเน้ือและอาหารท่ีเน่าแลว้อยู่ในครัวเพราะอาจทาํให้โรงแรมเสียหาย

จดัแยกเน้ือสตัวแ์ละอาหารทะเล เกบ็ของท่ีหมดอายไุปท้ิง และ อาหารท่ีใกลห้มดอายใุหค้รัวต่างเพือ่

เป็นการประหยดัตน้ทุน (save cost) และอาหารยงัไม่เสียคุณภาพไป 

- การเบิกของ จ่ายของ เชฟจะเป็นผูเ้ขียนใบเบิกของมาและให้นกัศึกษานาํมาให้ (ในกรณี  

ท่ีไม่ไดส้ัง่ของไวแ้ต่ตอ้งรีบใช ้นกัศึกษาตอ้งแจง้ Sous chef ใหท้ราบก่อนทุกคร้ัง) 

- การข้ึนปลา (แซลมอน) การข้ึนปลาแซลมอนทุกคร้ัง ตอ้งสะอาดและแหง้ตลอด ตดัส่วน

หัวและกา้งปลาแซลมอนออก ปลา 1 ตวั จะตดัแบ่งให้ได ้6 ช้ิน คือส่วนหนา้ ส่วนกลาง และส่วน

หาง อยา่งละ 2 ช้ิน และนาํไปเกบ็ใส่ถุงท่ีไม่มีอากาศ นาํใส่ตูเ้ยน็เพื่อคงความสดไวใ้หก้บัเน้ือปลา 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ  : นายธนาพล    ต่อหิรัญพฤกษ ์

ตาํแหน่ง    :  Supervisor 

แผนก     :  Canteen 

       

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ   : นายปิยะ   อกัษรถึง 

ตาํแหน่ง      : Sous Chef 

แผนก          : Butchery Kitchen 
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3.6. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562 (ฝึกปฏิบติังานวนัละ 10 ชัว่โมง) 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  

วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.00 - 19.00 น. / วนัพธุ - วนัอาทิตย ์เวลา 7.00 - 17.00 น.  

3.7. ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

3.7.1 สํารวจปัญหาและวิธีการแก้ไข โดยการปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนบ่อยคร้ังอาจจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเลก็กไ็ดร้วมถึงเสนอวิธีแกไ้ขปัญหา  

3.7.2 รวบรวมขอ้มูล ทางคณะผูจ้ดัทาํมองเห็นถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัเศษอาหารท่ีเหลือใชใ้น

แต่ละวนั และกล่ินอบัช้ืน จึงไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลสาเหตุท่ีเกิดปัญหาต่างๆและขอ้มูลเก่ียวกบั

วิธีแกไ้ขปัญหาน้ี ซ่ึงไดม้องเห็นประโยชน์จากการทาํกาํยานสมุนไพรจากผิวมะกรูดท่ีเป็นเศษวสัดุ

เหลือใชน้ี้เพื่อมาดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์

3.7.3 ออกแบบผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากทางโรงแรมเป็นแนวรีสอร์ทและสปา ทางคณะผูจ้ดัทาํ

จึงเห็นวา่ควรจะออกแบบใหเ้หมาะสมกบัโรงแรม โดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติและไม่เป็นอนัตราย

ต่อร่างกาย 

3.7.4 ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยการนาํผลิตภณัฑว์างไวต้ามจุดหอ้งนํ้ า บริเวณซิงคล์า้งจาน 

และท่ีทางพนกังานท่ีปรึกษาอนุญาต เป็นเวลา 2 สปัดาห์  

3.7.5 สรุปผลท่ีได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการทําแบบสอบถามให้พนักงานท่ีเป็น                      

ผูป้ระเมิน  

3.7.6 จดัทาํเอกสารประกอบโครงงาน  

ตาราง 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน  พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม62  สิงหาคม 62  

1.สาํรวจปัญหาและวิธีแกไ้ข      

2.รวบรวมขอ้มูล      

3.ออกแบบผลิตภณัฑ ์     

4.ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์     

5.สรุปผลท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ ์     

6.จดัทาํเอกสารประกอบโครงงาน      



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ผลิตภณัฑก์าํยาน 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

คณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังาน ณ โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท แอนด ์สปา 

ในตาํแหน่งครัว ไดรั้บคาํแนะนาํและปรึกษาแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในส่วนงานท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา

เก่ียวกบั กาํยานผิวมะกรูด เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากกล่ินอบัช้ืนส่งกล่ินไม่พึงประสงค ์บริเวณหอ้งนํ้ า 

และบริเวณซิงคล์า้งจานในครัว โดยการใชม้ะกรูดมาเป็นส่วนประกอบในการทาํกาํยาน   

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน ดงัน้ี 

4.2.1 ปรึกษาการทาํหวัขอ้โครงงานกบัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับ 

คาํแนะนาํและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของการทาํโครงงาน 

 4.2.2 ศึกษาขอ้มูลและวิธีการทาํกาํยานอยา่งละเอียด 

 4.2.3 ออกแบบและวางแผนงานตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดไว ้

 4.2.4 จดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อทาํโครงงาน และเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม 
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4.3 อุปกรณ์และวตัถุดบิท่ีใช้ในการทํา “กาํยานผวิมะกรูด” 

4.3.1 อุปกรณ์ในการทํา “กาํยานผวิมะกรูด” 

1. อ่างผสม 

2. ถาด 

3. หมอ้ 

4. ถว้ย 

5. ฝาหมอ้ 

 4.3.2 วตัถุดบิในการทํา  

1. ผงกาํยาน    10 กรัม 

2. สมุนไพร ไดแ้ก่ ผวิมะกรูด  10 กรัม 

3. จนัทร์เทศขาว    10 กรัม 

4. ผงโกบัว๊    10 กรัม 

5. นํ้ามะกรูด    5 มิลลิลิตร 

6. นํ้ามนัหอมระเหยผวิมะกรูด  5 มิลลิลิตร 

 

4.4 วธีิการทํา “กาํยานผวิมะกรูด” 

4.4.1 ขั้นตอนการทํานํา้มันหอมระเหยจากผวิมะกรูด 

1. นาํผวิมะกรูดมาเตรียมไว ้(รูปท่ี 4.2) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงผวิมะกรูด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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2. นาํผวิมะกรูดใส่ในหมอ้รอบๆชามตรงกลาง เติมนํ้า 250 มิลลิลิตร (รูปท่ี 4.3) 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 นาํผวิมะกรูดใส่ในหมอ้ 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

3. จากนั้นปิดฝาหมอ้และนาํนํ้าแขง็วางลงบนฝา เพื่อใหค้วามร้อนทาํปฏิกิริยากบั

ความเยน็บนฝา ทาํใหไ้อนํ้าระเหยหยดลงชามในหมอ้ (รูปท่ี 4.4) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ปิดฝาหมอ้ วางนํ้าแขง็ลงบนฝา 

ท่ีมา ผูค้ณะจดัทาํ 2562 

4. ไดน้ํ้ามนัหอมระเหยจากผวิมะกรูด (รูปท่ี 4.5) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงนํ้ามนัหอมระเหยผวิมะกรูด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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4.4.2 ขั้นตอนการทํากาํยานผวิมะกรูด  

1. เตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ ไดแ้ก่ ผงกาํยาน ผงผวิมะกรูด ผงจนัทร์เทศขาว                

ผงโกบัว๊ นํ้ามะกรูด นํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด อ่างผสม ถาด เคร่ืองชัง่ดิจิตอล (รูปท่ี             

4.6 – 4.14) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงผงกาํยาน 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงผงผวิมะกรูด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ผงจนัทร์เทศขาว 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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รูปท่ี 4.9 แสดงผงโกบัว๊  

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงนํ้ามะกรูด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงนํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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รูปท่ี 4.12 แสดงอ่างผสม 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงถาด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงเคร่ืองชัง่ดิจิตอล 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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1. นาํส่วนผสมท่ีเป็นผงใส่ในอ่างผสม ไดแ้ก่ ผงกาํยาน ผงผิวมะกรูด ผงจนัทร์เทศ

ขาว ผงโกบัว๊ ผสมใหเ้ขา้กนั (รูปท่ี 4.15)  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนผสมส่วนผสม 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

2. เม่ือส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่นํ้ าลงไปในอ่างผสม ได้แก่ นํ้ ามะกรูด นํ้ ามัน              

หอมระเหยมะกรูด  นวดใหเ้ขา้กนัจนจบัตวัเป็นกอ้น (รูปท่ี 4.16 – 4.17) 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 ส่วนผสมเขา้กนั 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 ส่วนผสมสมเขา้กนัจบัตวัเป็นกอ้น 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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3. นํามาป้ันให้เป็นรูปทรง โดยชั่งประมาณ 10 กรัม เพื่อให้ไดข้นาดท่ีเท่าๆกนั             

วางลงบนถาดท่ีเตรียมไว ้ตากลมใหแ้หง้ ประมาณ 2-3 วนั (รูปท่ี 4.18 – 4.20) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.18 ชัง่ส่วนผสม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19 ข้ึนรูปกาํยาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20 นาํกาํยานใส่ถาด 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 
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4. ใส่บรรจุภณัฑ ์(รูปท่ี 4.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 ใส่บรรจุภณัฑ ์

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

4.5 ต้นทุนการทํา กาํยานผวิมะกรูด 

การคาํนวณตน้ทุนกาํยานผิวมะกรูด โดยมีส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใช้ ได้แก่ ผงกาํยาน 

มะกรูด ผงจนัทร์เทศขาว ผงโกบัว๊ นํ้ามะกรูด นํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด โดยมีตน้ทุน ดงัตาราง 4.1  

ตาราง 4.1 ตน้ทุนของกาํยานผวิมะกรูด 

การคาํนวณต้นทุนของกาํยานผวิมะกรูด 

ส่วนผสมและอุปกรณ์ จํานวน ต้นทุน (บาท) 

ผงกาํยาน 10 กรัม 66.00 

ผงจนัทร์เทศขาว 10 กรัม 5.00 

ผงโกบัว๊ 10 กรัม 10.00 

มะกรูด 10 ลูก 15.00 

นํ้ามะกรูด 5 มิลลิลิตร 5.00 

นํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด 5 มิลลิลิตร 5.00 

กล่องแพคเกจ  2 กล่อง 24.00 

ถว้ย 2 ใบ 10.00 

รวมปริมาณกาํยานท่ีได้ 6 ช้ิน 140.00 
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จากตารางท่ี 4.1 ผูจ้ดัทาํใชว้ตัถุดิบในการทาํกาํยานผิวมะกรูดทั้งหมดจากแผนกครัวต่างๆ 

และมีค่าจัดซ้ือผงกาํยาน 10 กรัม ผงจันทร์เทศขาว 10 กรัม ผงโกบั๊ว 10 กรัม มะกรูด 10 ลูก                 

นํ้ามะกรูด 5 มิลลิลิตร นํ้ามนัหอมระเหยมะกรูด 5 มิลลิลิตร กล่องแพคเกจ 2 กล่อง ถว้ย 2 ใบ 

 

4.6 ผลการประเมิน กาํยานผวิมะกรูด 

 หลงัจากไดผ้ลิตภณัฑ ์กาํยานผิวมะกรูด (Bergamot  Skin  Frankincense) ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ

ทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์นครัวต่างๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด ใหก้บัพนกังาน โดยมีผลดงัน้ี 

4.6.1 ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดง ดงัตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.07   

เป็นพนกังานในแผนกครัวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.03 

 

4.6.2 ผลการประเมิน “กาํยานผวิมะกรูด” 

1. ผลติภัณฑ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานกํายานผิวมะกรูด 

ผลิตภณัฑส์ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.07 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน ดงัภาพท่ี 4.22   

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

เพศชาย 13 43.03 

เพศหญิง 17 56.07 

รวม 30 100.00 

แผนกครัว 13 43.03 

แผนกแม่บา้น 12 40.00 

แผนกสจว๊ต 5 16.07 

รวม 30 100.00 
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แผนภูมิรูปภาพ 4.22 ผลิตภณัฑส์ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

2. มีความคดิสร้างสรรค์ 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานกาํยานผิวมะกรูด 

มีความคิดสร้างสรรค ์มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.02  ความพึงใจระดบั

มาก  คิดเป็นร้อยละ  37.09 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  6.09 ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน ดงัภาพท่ี 4.23 

แผนภูมิรูปภาพ 4.23 มีความคิดสร้างสรรค ์

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 

46.07

50.00

3.03

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

55.02
37.09

6.09

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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3. ประสิทธิภาพมีกลิน่ติดทนนาน 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานกาํยานผิวมะกรูด 

ประสิทธิภาพมีกล่ินติดทนนาน มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.03 ความพึงใจ

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน ดงัภาพท่ี 4.24 

แผนภูมิรูปภาพ 4.24 ประสิทธิภาพมีกล่ินติดทนนาน 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

4. ช่วยลดปัญหากลิน่อบัช้ืนท่ีไม่พงึประสงค์ 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานกาํยานผิวมะกรูด 

ช่วยลดปัญหากล่ินอบัช้ืนท่ีไม่พึงประสงค ์มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.03 

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.03 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.03 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน ดงัภาพท่ี 4.25 

แผนภูมิรูปภาพ 4.25 ช่วยลดปัญหากล่ินอบัช้ืนท่ีไม่พึงประสงค ์

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

33.03

50.00

16.07

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

33.03

53.03

13.03

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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5. ช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานกาํยานผิวมะกรูด 

ช่วยลดตน้ทุนการใช้สเปรยป์รับอากาศ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ความพึงใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.03 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน ดงัภาพท่ี 4.26 

แผนภูมิรูปภาพ 4.26 ช่วยลดตน้ทุนการใชส้เปรยป์รับอากาศ 

ท่ีมา คณะผูจ้ดัทาํ 2562 

 

6. การแปรผลความพงึพอใจของพนักงาน 

 ความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

แอนด ์สปา โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจในแบบสอบถามประเมินความ

พึงพอใจโดยใช ้Scals 5 ระดบั หรือท่ีเรียกว่าค่าวดัเจตติตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert Technique) 

หรือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณค่า 5 ระดบั ไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด                                              

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก                                                   

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง                                             

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย                                                        

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

จากเกณฑด์งักล่าว จะสามารถแปรผลความพึงของพนกังานได ้ดงัตารางท่ี 4.3 

 

50.00
43.03

6.07

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ 

รีสอร์ท แอนด ์สปา 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑส์ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 4.43 มาก 

มีความคิดสร้างสรรค ์ 4.33 มาก 

ประสิทธิภาพมีกล่ินติดทนนาน 4.17 มาก 

ช่วยลดปัญหากล่ินอบัช้ืนท่ีไม่พึงประสงค ์ 4.20 มาก 

ช่วยลดตน้ทุนการใชส้เปรยป์รับอากาศ 4.43 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.31 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ

รีสอร์ท แอนด ์สปา ท่ีมีต่อ กาํยานผวิมะกรูด โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจ

เป็นดา้นต่างๆ จากผลวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ากลุ่มบุคคลตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  

ทั้งดา้นผลิตภณัฑส์ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มีความคิดสร้างสรรค ์ประสิทธิภาพมีกล่ินติด

ทนนาน ช่วยลดปัญหากล่ินอบัช้ืนท่ีไม่พึงประสงค ์ช่วยลดตน้ทุนการใช้สเปรยป์รับอากาศ โดย             

มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑร์วม 4.31 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 ข้อดขีองการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

       1. ได้ศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติงานในแผนก Canteen และแผนก Butchery ของ

โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท  

       2. รู้จกัการสร้างผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบเหลือใชแ้ละสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

       3.  ทําให้คณะผู ้จัดทําเ กิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกเหนือจากการศึกษาใน

มหาวิทยาลยั 

       4. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และเกิดการปรับตวัเพื่อให้

ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

       5. ทาํให้คณะผูจ้ดัทาํได้รับประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการประกอบอาชีพในอนาคต 

5.1.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงาน 

       1. ในขณะท่ีเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรกนักศึกษายงัไม่มีประสบการณ์ดา้นงานแผนก 

Canteen และ แผนกButchery จึงทาํใหผ้ลปฏิบติังานเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

       2. ในบางส่วนงานอาจจะตอ้งปรับตวัเขา้กบั เพื่อนร่วมงานในระยะแรก 

       3. ในช่วงแรกจะมีการปรับตวัให้เขา้กบัทีมและเชฟ นกัศึกษาไม่เขา้ใจกบังานท่ีไดรั้บ

หมอบหมาย  

       4. มีอาการเลือดกาํเดาไหลตอนอยูห่นา้เตาร้อน ทาํใหใ้ชเ้วลาปรับตวันานกวา่จะเขา้ไป

อยูห่นา้เตาไดอี้ก  

       5. การจดัแยกเน้ือสัตวใ์ห้ถูกตอ้งตามอุปกรณ์ท่ีตอ้งใส่ ประเภทเน้ือสัตว ์และอาหาร

ทะเล 

       6. ทักษะในการทาํเน้ือ (BEEF) ท่ีไม่ได้รับการฝึก ทาํให้เน้ือออกมายงัไม่ดีอย่างท่ี

ตอ้งการ 

       7.  การข้ึนปลาแซลมอน เป็นทักษะท่ีไม่ เคยลองทําในช่วงแรกๆ ทําให้ เ น้ือ

ปลาแซลมอน ยงัไม่ไดต้ามแบบท่ีตอ้งการ 
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5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรระมดัระวงัในการทาํงาน เพื่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

2. นกัศึกษาควรเรียนรู้ภาษาองักฤษเพิ่มเติมเพื่อการส่ือสารท่ีราบร่ืนยิง่ข้ึน 

 

5.2 สรุปผลโครงงาน ปัญหาท่ีพบ การแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

5.2.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา  ณ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ 

รีสอร์ท ในแผนก Canteen และแผนก Butcher จึงทาํ ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานจริง และพบเห็น

ได้ว่าในแต่ละวนั มีผกัและผลไม้เหลือท้ิงในปริมาณมาก คณะผูจ้ ัดทาํจึงมองเห็นปัญหาและ

ความสําคญัของการใชว้สัดุหรือของเหลือท้ิง นาํมาใชใ้ห้เกิดคุณค่า นาํกลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่     

ทาํใหเ้กิดคุณค่าและประโยชน์ ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงไดคิ้ดนาํของเหลือท้ิง เช่น ผิวมะกรูด  นาํกลบัมา

แปรรูปเป็นกํายานผิวมะกรูด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดของเหลือท้ิงในแต่ละวนั และทาํให้เกิด

ประโยชน์แก่สถานประกอบการ ในส่วนของบริเวณห้องนํ้ าพนกังาน และห้องครัว ท่ีช่วยลดกล่ิน

อบัช้ืน และกล่ินไม่พึงประสงค ์จากขั้นตอนการประเมินผลคณะผูจ้ดัทาํไดมี้การเก็บขอ้มูล โดย       

ไดท้าํการแจกแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของกาํยานผิวมะกรูด เป็นเวลา 2 อาทิตย ์ให้กบั

พนกังาน ในโรงแรมเป็นจาํนวน 30 ชุด และไดค่้าเฉล่ียรวม 4.31 ระดบัความพึงพอใจมาก  

5.2.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. การคน้หาวตัถุดิบส่วนผสมท่ีทาํกาํยานค่อนขา้งหายาก 

5.2.3 อุปสรรคในการทําโครงงาน 

       1. ในการทดลองคร้ังท่ี 1 ปริมาณของส่วนผสมยงัไม่พอดี ทาํใหต้วักาํยานผวิมะกรูด 

ทดลองจุดไฟแลว้ควนันอ้ย 

       2. ในการทดลองคร้ังท่ี 2 กล่ินของกาํยานผวิมะกรูด ยงัไม่ค่อยหอม จึงไดท้าํการเพิ่มนํ้า

มะกรูดและนํ้ามนัหอมระเหย เพื่อเพิ่มความหอม 
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5.2.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน 

       1. หากมีเวลาในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลมากกว่าน้ี อาจจะสามารถพฒันากาํยาน              

ผวิมะกรูดใหเ้กิดประโยชน์กบัสถานประกอบการไดดี้ยิง่ข้ึน 

       2. นําไปดับกล่ินในสถานท่ีต่างๆได้มากกว่าในห้องนํ้ า เช่น ห้องนอน ห้องครัว 

หอ้งรับแขก เป็นตน้ 

3. สามารถเพิ่มปริมาณของส่วนผสมใหมี้ความหอมท่ียาวนานข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมนิประสิทธิภาพ 

ผลิตภณัฑ ์กาํยานผวิมะกรูด 

(Bergamot Skin Frankincense) 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีใชเ้พื่อการประกอบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัสยาม ทางผูจ้ดัทาํขอความร่วมมือในการทาํ

แบบประเมินตามความเป็นจริง ทั้งน้ีแบบสอบถามนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการวจิยัเท่านั้น  

โดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

 1. เพศ          ชาย      หญิง 

 2. อาย ุ         20-30 ปี           31-40 ปี         41-50 ปี         50 ปีข้ึนไป 

 3. แผนก ครัว                แม่บา้น           สจ๊วต            อ่ืนๆ...................... 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลและความคิดเห็น 

คาํช้ีแจง ใหท่้านใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

โดยมีการใหต้ะแนนดงัน้ี 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

ลาํดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ผลิตภณัฑส์ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง      

2 ผลิตภณัฑมี์ความคิดสร้างสรรค ์      

3 ประสิทธิภาพมีกล่ินติดทนนาน      

4 ช่วยลดปัญหากล่ินอบัช้ืนท่ีไม่พึงประสงค ์      

5 ช่วยลดตน้ทุนการใชส้เปรยป์รับอากาศ      

 

       ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหอ้งอาหารริมนที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนไลนบุ์ฟเฟตอ์าหารร้อน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนไลนบุ์ฟเฟตข์องหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนไลนบุ์ฟเฟตซุ์ป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนเคร่ืองด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนเคร่ืองปรุงและนํ้าพริก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนไลนบุ์ฟเฟตส์ลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโซนไลนบุ์ฟเฟตผ์ลไม ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขั้นตอนเตรียมวตัถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะทาํอาหาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะแล่ปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวตัถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวตัถุดิบ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงงานนีมี้ประโยชน์ต่อสถานท่ีประกอบการนีอ้ย่างไรบ้าง 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ และมีประโยชน์                   

ต่อสถานประกอบซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี รู้จกัสังเกตเอาของเหลือใชม้าใช้ให้เกิดคุณค่าในผลิตภณัฑ์ และ                            

เม่ือนาํผลิตภณัฑ์มาใช้จริงก็สามารถดบักล่ินไดจ้ริง รู้จกันาํของเหลือท้ิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์               

ต่อสถานประกอบการ ผลิตภณัฑด์บักล่ิน แมลง ไดดี้ 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไขปัญหามีอะไรบ้าง 

 - ตวักาํยานแตกหกัง่าย ควรเพิ่มส่วนผสมใหม้นัแขง็ข้ึน 

 - กล่ินของผลิตภณัฑน์อ้ยเกินไป  ควรใชส้มุนไพรเพิ่มเติม เช่น ตะไคร้ 

-  
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ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กาํยานผวิมะกรูด 

(Bergamot Skin Frankincense) 
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สถานประกอบการ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซต ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

 

บทคดัย่อ 

การทาํโครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือลด

ปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนั ของโรงแรม

อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท และทาง

โรงแรมยงัปัญหาเร่ืองการระบายกล่ินอบัช้ืนละกล่ิน

อนัไม่พึงประสงค์ คณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจใน

เร่ืองการทาํกาํยานสมุนไพร ซ่ึงสามารถจะแกปั้ญหา

เ ร่ื อ ง ก า ร ร ะ บ า ย ก ล่ิ น อับ ช้ื น แ ล ะ ก ล่ิ น อัน ไ ม่                     

พึงประสงคไ์ด ้คณะผูจ้ดัทาํจึงไดใ้ชว้ตัถุดิบเหลือใช้

จากในครัว คือมะกรูด โดยใชผ้ิวมะกรูดนาํมาเป็น

ส่วนประกอบหลกัในการทาํกาํยานสมุนไพร  และ

กาํยานยงัไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ยงัช่วยให้คลาย

เครียดและผอ่นคลาย 

จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในผลิตภณัฑ์กาํยานผิวมะกรูด จาํนวน 30 ชุด จาก

กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้าน

ช่วยลดต้นทุนการใช้ส เปรย์ป รับอากาศ ด้าน

ผลิตภัณฑ์สามารถนํามาใช้ได้จริง ด้านช่วยลด

ปัญหากล่ินอับ ช้ืนท่ีไม่ พึงประสงค์ และ ด้าน

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ มี ก ล่ิ น ติ ด ท น น า น  ต า ม ลํา ดับ 

ผลการวิจัยพบว่ากํายานผิวมะกรูดน้ี สามารถ

นําไปใช้ได้จ ริงลดกล่ินอับ ช้ืน กล่ินอันไม่ พึง

ประสงคไ์ดจ้ริง และมีผลตอบรับเป็นท่ีน่าพึงพอใจ

ในทิศทางท่ีดี 

คาํสาํคญั : กาํยาน ผิวมะกรูด สมุนไพร กล่ิน  

 

Abstract 

The purpose of this project was to reduce 

the amount of raw materials that are disposed of 

each day. The Anantara Riverside Bangkok Hotel 

Resort also has a problem with venting unwanted 

odors. The research team was interested in making 

herbal frankincense, which could solve the problem 

of venting musty odors and unwanted odors. We 

decided to use leftover materials from the kitchen. 

Bergamot skin was used as the main ingredient to 

make herb benzoin. Frankincense are made from 

herbs, which can help to relax and is not harmful. 

Collection of satisfaction questionnaires 

for Bergamot Skin Frankincense products totaled 

30 sets. The result showed that most respondents 

mailto:sivaporn.phu@siam.edu1,worada.pin@siam.edu2,prachya.cho@siam.edu3


 

were satisfied with  the creative side, and reduction 

of use a spray freshener. The product side can be 

used, and helps reduce unwanted humidity odor 

problems with a long lasting smell respectively. The 

result showed that Bergamot Skin Frankincense can 

be used and can reduce unwanted odors with 

feedback that it is satisfactory to go in a good 

direction. 

Keywords: Frankincense Bergamot Herb odor 

herbal 

 

ท่ีมาของปัญหา 

จากการปฏิบัติงานสหกิจในแผนกครัว

โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท     

จะเห็นได้ว่าในแต่ละวนั มีผกัและผลไม้ รวมถึง

วตัถุดิบต่างๆ เหลือท้ิงในปริมาณมาก และอีกหน่ึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริเวณหอ้งนํ้าพนกังาน คือปัญหา

เร่ืองการระบายกล่ินอบัช้ืน และส่งกล่ินอนัไม่พึง

ประสงค ์ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้หา

ข้อมูล วิ ธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะลดกล่ินอับ ช้ืน                

ซ่ึงทางคณะผูจ้ ัดทาํมีความสนใจกระบวนการใน

การทาํกาํยานสมุนไพรไทย เพ่ือนาํมาใชใ้นการลด

กล่ินอบัช้ืนและกล่ินอนัไม่พึงประสงค์ในบริเวณ

ห้องนํ้ าพนักงาน ซ่ึงในการจดัทาํกาํยานสมุนไพร

ไทย ทางคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกใชว้ตัถุดิบเหลือใชจ้าก

ในครัว คือมะกรูดโดยใช้ผิวของมะกรูดมาเป็น

ส่วนประกอบหลกัมาทาํกาํยานท่ีสามารถกาํจดัทั้ง

กล่ินและแมลงและกล่ินของกํายานยังไม่ เ ป็น

อันตรายต่อร่างกาย มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด 

ผอ่นคลาย 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือศึกษาความรู้และเห็นคุณค่าของพืช

สมุนไพร 

2. ช่วยลดปริมาณวตัถุเหลือท้ิงในแต่ละ

วนั 

3. เพ่ือนําวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาทาํให้เกิด

ประโยชน์ 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1 .  ช่วยกําจัดก ล่ินอับ ช้ืนของห้องนํ้ า

พนกังาน และบริเวณซิงคล์า้งจานในครัว 

2. ช่วยลดปริมาณขยะเหลือท้ิงในแต่ละวนั 

 

วธีิการดําเนินการ 

ขั้ นตอนการเตรียมนํ้ ามันหอมระเหยจาก                 

ผวิมะกรูด 

1. นาํผวิมะกรูดมาเตรียมไวท่ี้ไดม้าจากโรงแรม 

2. นาํผิวมะกรูดใส่ในหมอ้รอบๆชามตรงกลาง 

เติมนํ้า 250 มิลลิลิตร 

จากนั้นปิดฝาหมอ้และนาํนํ้ าแข็งวางลงบนฝา

เพ่ือให้ความร้อนทาํปฏิกิริยากบัความเย็นบน

ฝาทาํใหไ้อนํ้าระเหยหยดลงชามในหมอ้ 

3. ไดน้ํ้ามนัหอมระเหยจากผวิมะกรูด 

ขั้นตอนการทาํกาํยานผวิมะกรูด 

1. เตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ ได้แก่ ผงกาํยาน  

ผงผิวมะกรูด ผงจันทร์ เทศขาว ผงโกบั๊ว                   

นํ้ ามะกรูด นํ้ ามนัหอมระเหยมะกรูด อ่างผสม 

ถาด เคร่ืองชัง่ 



 

2.นําส่วนผสมท่ีเป็นผงใส่ในอ่างผสม ได้แก่  

ผงกาํยาน ผงผิวมะกรูด ผงจนัทร์เทศขาว ผง

โกบัว๊ ผสมใหเ้ขา้กนั  

3. นําส่วนผสมท่ีเป็นนํ้ าใส่ลงไปในอ่างผสม 

ได้แก่ นํ้ ามะกรูด นํ้ ามันหอมระเหยมะกรูด 

นวดใหเ้ขา้กนัจนจบัตวัเป็นกอ้น  

4. นาํมาป้ันให้เป็นรูปทรง โดยชัง่ประมาณ 10 

กรัม เพ่ือให้ไดข้นาดท่ีเท่าๆกนัวางลงบนถาดท่ี

เตรียมไว ้ตากลมใหแ้หง้ ประมาณ 2-3 วนั  

5. ใส่บรรจุภณัฑ ์

 

สรุปผลโครงงาน    

จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิบติัสหกิจ

ศึกษา  ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ        

รีสอร์ท ในแผนก Canteen และแผนก Butcher จึงทาํ 

ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานจริง และพบเห็นไดว้่า

ในแต่ละวนั มีผกัและผลไมเ้หลือท้ิงในปริมาณมาก 

คณะผูจ้ดัทาํจึงมองเห็นปัญหาและความสําคญัของ

การใชว้สัดุหรือของเหลือท้ิง นาํมาใช้ให้เกิดคุณค่า 

นํากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ ทาํให้เกิดคุณค่าและ

ประโยชน์ ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงไดคิ้ดนาํของเหลือท้ิง 

เช่น ผิวมะกรูด  นํากลับมาแปรรูปเป็นกํายานผิว

มะกรูด โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดของเหลือท้ิงในแต่ละ

วนั และทาํให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ 

ในส่วนของบริเวณห้องนํ้ าพนักงาน และห้องครัว      

ท่ีช่วยลดกล่ินอบัช้ืน และกล่ินไม่พึงประสงค์ จาก

ขั้นตอนการประเมินผลคณะผูจ้ ัดทําได้มีการเก็บ

ขอ้มูล โดยไดท้าํการแจกแบบสอบถามสํารวจความ

พึงพอใจของกาํยานผิวมะกรูด เป็นเวลา 2 อาทิตย ์

ให้กบัพนักงาน ในโรงแรมเป็นจาํนวน 30 ชุด และ

ไดค้่าเฉล่ียรวม 4.31 ระดบัความพึงพอใจมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. กาํยานผิวมะกรูด สามารถนาํไปต่อยอด 

จดัทาํเป็นสินคา้ในชุมชน (สินคา้ O-TOP) เพ่ือสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นหรือคนในชุมชน 

 2. ผลิตภณัฑก์าํยานผิวมะกรูด นาํไปใชใ้น

ธุรกิจสปา ท่ีมีสรรพคุณช่วยในเร่ืองการคลายเครียด 

และทาํใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลาย  
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ประวติัคณะผู้จัดทํา 

ช่ือ – นามสกลุ :  นางสาวษิวภรณ์    พฤกษวิบูลย ์

รหสันกัศึกษา :  5804400019 

ภาควิชา  :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ  :  ศิลปศาสตร์ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  623 หมู่บา้นพดุตาน ซ.เพชรเกษม81  

              ถนน มาเจริญ เขต/แขวง หนองแขม  

                     จงัหวดั กรุงเทพฯ 10160 

ช่ือ – นามสกลุ :  นางสาววรดา    พินบริสุทธวงศ ์

รหสันกัศึกษา :  5804400046 

ภาควิชา  :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ  :  ศิลปศาสตร์ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  :  16 ซอยสะแกงาม 28 แยก1 แขวงแสมดาํ 

                                            เขตบางขนุเทียน จงัหวดั กรุงเทพฯ 10150 

ช่ือ – นามสกลุ :  นายปรัชญา    ชองขนัปอน 

รหสันกัศึกษา :  5804400103 

ภาควิชา  :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ  :  ศิลปศาสตร์ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  90/3 ม.7 ตาํบล ท่าทราย อาํเภอ เมือง  

                จงัหวดั สมุทรสาคร 74000 
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